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Ohjelmistokehityksessä  ja ohjelmistoprojekteissa epäonnistuminen on edelleen 
tavallinen  ilmiö;  kärjistetysti  sanoen  enemmän  sääntö  kuin  poikkeus. 
Riskienhallinta on ohjelmistokehityksen ala, joka edesauttaa saamaan parempia 
tuloksia  ohjelmistokehityksessä,  ja  riskien  tunnistaminen  on  lähtökohta  koko 
prosessille. Tämän  tutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää  riskien  tunnistamista 
ohjelmistokehityksessä ja sen haasteita. Kantavana ajatuksena on tutkia riskien 
tunnistamisen näkökulmasta, miksi ohjelmistokehitysprojektit epäonnistuvat ja 
esittää parannusehdotuksia tunnistettuihin ongelmiin. Tutkimus kokoaa yhteen 
riskienhallinnan  ja  riskien  tunnistamisen  parhaita  käytäntöjä,  ja  tunnistaa 
riskien tunnistamisen haasteita. Tehtyjen havaintojen perusteella tutkimuksessa 
esitellään  uusi  menetelmä  ERTProK  (Eksplisiittinen  riskien  tunnistamisen 
prosessikehys)  riskien  tunnistamiseen. Menetelmää  voidaan  käyttää  mallina 
riskien  tunnistamisen  prosessissa  tai  arvioimaan  olemassa  olevaa  riskien 
tunnistamisen prosessia.  
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1 Johdanto 
 
Yhä  useampi  ihminen  on  riippuvainen  suorasti  tai  epäsuorasti  erilaisista 
ohjelmistoista  arkipäivän  askareissa  (kodin  elektroniikka,  liikennejärjestelmät, 
maksujärjestelmät,  finanssiala,  vakuutusala  ja  niin  edelleen).  Suomalaisen 
ohjelmistotuoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuonna 2006 13.1 prosenttia ja 
oli  arvoltaan  1.41  miljardia  euroa  maailmanlaajuisten  markkinoiden  arvon 
ollessa 207 miljardia euroa (kasvu 7,4 prosenttia) [Rönkkö et al., 2007]. Vaikka 
ohjelmistotuotannon  tekniikat  ja  menetelmät  ovat  kehittyneet  viimeisten 
vuosikymmenten aikana, on alakin muuttunut entistä haastavammaksi. Tiukat 
aikataulut,  kustannustehokkuus,  ympäristöjen  dynaamisuus  ja  monet  muut 
tekijät tarkoittavat usein myös erilaisten riskien lisääntymistä.   

Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektityökurssi 
ja  ohjelmistoprojektin  johtamiskurssi  avasivat  silmiäni  ohjelmistoprojektien 
haasteellisuudesta.  Roolini  oli  ensimmäisessä  kurssissa  toteuttaja  ja  toisessa 
kurssissa projektin vetäjä. Vaikka projektijohtamiskurssilla muistissa oli kaikki 
ensimmäisessä  kurssissa  tehdyt  virheet  ja  tavoitteena  oli  välttää  samat 
kompastuskivet,  päätyi  projekti  samaan  lopputulokseen  kuin  ensimmäinen 
projektityökurssi  ja  niin  kovin  moni  ohjelmistokehitysprojekti  ‐  osittaiseen 
epäonnistumiseen.  Aikataulu  venyi  ja  ohjelmisto  valmistui  keskeneräisenä. 
Olin  siis  epäonnistunut molemmissa  rooleissa,  sekä  ohjelmiston  toteuttajana 
että projektin vetäjänä.  

Myös  työelämässä olen päässyt  seuraamaan  epäonnistuneita ohjelmisto‐ 
ja  tietojärjestelmäprojekteja:  toiminnanohjausjärjestelmän  kehitys  ja 
käyttöönotto,  joka  ei vastannut asetettuja  tarpeita;  järjestelmän X kasvaminen 
liian  laajaksi  alun  perin  valituille  toteutustekniikoille;  järjestelmän  Y  heikko 
suorituskyky  tuotantoympäristöön  siirryttäessä.  Eräs  yhteinen  tekijä 
epäonnistuneissa  projekteissa  on  ollut  jokin  huomiotta  jäänyt  asia,  joka  on 
johtanut epätoivottuun lopputulokseen. Myös ohjelmistokehityksen alalta on jo 
vuosikymmenten  ajan  raportoitu  epäonnistuneista  ohjelmistoprojekteista 
[McFarlan,  1981;  Glass,  1998;  Ewusi‐Mensah,  2003].  Edelleen  tutkimukset 
kertovat, että jopa 85 prosenttia projekteista päätyy epäonnistumiseen [Klein & 
Jiang, 2001] ja että arviolta kolmannes projekteista perutaan ennen kuin ne edes 
päättyvät [Boehm, 2000].  

Loogisesti ajatellen riskienhallinta (risk management) on yksi tärkeimmistä 
ohjelmistokehityksen  menetelmistä.  Jos  riskit  pystytään  hallitsemaan, 
saavutetaan  haluttu  lopputulos.  Myös  epäonnistuneita  ohjelmistoprojekteja 
tarkastellut  tutkimus osoitti,  että projekteissa  esiintyneet ongelmat olisi voitu 
välttää  tai niitä olisi voitu  lieventää merkittävästi,  jos projekteissa olisi alusta 
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asti  käytetty  riskienhallinnan  menetelmiä  [Boehm,  1991].  Riskienhallinta 
tarkoittaa  menetelmiä,  joiden  avulla  riskejä  pystytään  arvioimaan  ja 
kontrolloimaan [Boehm, 1989]. Erityisesti ohjelmistokehityksessä riskienhallinta 
on  tärkeää, koska ohjelmistoprojektit kohtaavat ongelmia ohjelmistoprojektien 
heterogeenisen  ja  abstraktin  luonteen  vuoksi  [Moynihan,  1997].  Projektit 
eroavat  usein  aikaisemmista  projekteista  ja  valmiita  muottiin  valettuja 
menestyksen  ohjeita  ei  ole  olemassa.  Riskienhallinta määritellään  tavallisesti 
osaksi projektijohtamista  ja  se nähdään yhä enemmän yhtenä projektijohtajan 
päätehtävistä [Sommerville, 2004].  

Miksi  ohjelmistoprojekteissa  sitten  päädytään  epäonnistumiseen,  vaikka 
käytössä  on  useita  erilaisia  menetelmiä  parhaan  tuloksen  saavuttamiseksi? 
Tässä  tutkimuksessa  edellä  mainittu  kysymys  esitetään  erityisesti 
ohjelmistoprojektin  vetäjän  näkökulmasta,  olettaen  että  ohjelmistoprojektin 
vetäjä vastaa myös  riskienhallinnasta. Tässä kohtaa kirjoittaja ottaa vapauden 
muodostaa päättelyketjun, joka johtaa asian ytimeen: 

 
1) ohjelmistokehityksen halutaan onnistuvan 
2) onnistumisen esteenä ovat epäonnistumiset 
3) epäonnistuminen vältetään, kun kaikki riskit ovat hallinnassa 
4) jotta riski voidaan hallita, se pitää tunnistaa 
5) riskien tunnistaminen (risk identification) on oleellisin asia onnistumista 

tavoittelevassa ohjelmistokehityksessä.  
 
Vaikka  edellinen  päättelyketju  on  triviaali  ja  asetettu  lähtökohta  voisi  johtaa 
useampaan  erilaiseen  implikaatioon,  ei  riskien  tunnistamisen  tärkeyttä  voida 
vähätellä ohjelmistokehityksessä – jos ongelmakohdat pystytään havaitsemaan, 
voidaan  niihin  puuttua.  Moni  ohjelmistoprojekti  epäonnistuu  johtuen 
riittämättömästä  riskienhallinnasta  ja  riskien  tunnistamisesta  [Sherer,  2004]. 
Myös  omakohtainen  kokemus  vahvistaa  asian  tärkeyttä.  Tutkimus  pyrkiikin 
asian  tärkeyden  vuoksi  selvittämään  kattavasti  riskienhallintaa,  riskien 
tunnistamista ja tunnistamisen ongelmia ohjelmistokehityksessä.  
  Aluksi  tutkimuksessa  tutustutaan  ohjelmistokehityksen  ja 
riskienhallinnan  toimintaympäristöön  ja  esitellään  ohjelmistokehityksen 
riskienhallinnan  kokonaiskuvaa  havainnollistava  pelikenttäparadigma. 
Tunnistetut ohjelmistokehityksen  ja  riskienhallinnan haasteet  toimivat  riskien 
tunnistamismenetelmien  arvioinnin  perustana.  Aiemmissa  tutkimuksissa 
riskien  tunnistamisen  menetelmiä  on  arvioitu  pääasiassa  projektijohtajille 
suunnatuissa kyselytutkimuksissa.  
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Lisäksi tutkimus luokittelee riskien tunnistamisesta kirjoitettua tutkimusta 
aiheeseen  tehdyn  kirjallisuuskatsauksen  perusteella.  Riskien  tunnistamisesta 
ohjelmistokehityksessä  on  kirjoitettu  yleensä  riskienhallintamenetelmien 
yhteydessä,  ja  näissä  kirjoituksissa  riskien  tunnistamiseen  on  kiinnitetty 
huomiota  vaihtelevin  tavoin.  Vaihtelevuuden  selittää  osin  kirjoituksien 
tarkoitusperät  ja  laajuus.  Ohjelmistokehityksen  riskienhallinnan  ja  erityisesti 
riskien tunnistamisen kirjallisuutta voidaan jakaa aihetta käsittelevän laajuuden 
mukaisesti  riskienhallinnan  yleisteoksiin  ja  riskienhallintamenetelmien 
tutkimukseen.  Kirjallisuuskatsauksen  perusteella  riskien  tunnistamisen 
tutkimuksen  voidaan  katsoa  painottuvan  seuraaviin  osa‐alueisiin:  riskien 
tunnistamisen menetelmät, riskien luokittelu, riskien tunnistamisen prosessi  ja 
tarkastuslistat. Eniten tutkimusta on tarkastuslistoista ja riskien luokittelusta ja 
selvästi vähiten riskien tunnistamisen prosessista.  

Kirjallisuuskatsauksen  yhteydessä  tutkimuksessa  kootaan  yhteen 
riskienhallinnan  ja  riskien  tunnistamisen  parhaita  käytäntöjä.  Lisäksi 
tutkimuksessa  tunnistetaan  riskien  tunnistamisen  ongelmia  ja  puutteita. 
Merkittävinä – vähemmän huomiota saaneina –  riskienhallintaan vaikuttavina 
tekijöinä  esiin  nousevat  mm.  ihmisten  riskikäyttäytyminen  sekä 
riskienhallinnan ja riskien tunnistamisen menetelmien eksplisiittisyyden puute. 
Useimmat  riskienhallintamenetelmät  tyytyvät  kuvaamaan  prosesseja  ja 
menetelmiä  hyvin  yleisellä  tasolla.  Lisäksi  niissä menetelmissä,  joissa  riskien 
tunnistamisen  prosessi  esitetään  eksplisiittisemmin,  voidaan  tunnistaa 
puutteita.  Tutkimuksessa  esitetään  tunnistettujen  puutteiden,  hyväksi 
havaittujen  käytäntöjen  ja  olemassa  olevien  prosessikuvausten  pohjalta  uusi 
riskien  tunnistamisen  menetelmä  ERTProK  (Eksplisiittinen  riskien 
tunnistamisen  prosessikehys).  Menetelmää  voidaan  käyttää  mallina  riskien 
tunnistamisen  prosessissa  tai  arvioimaan  olemassa  olevaa  riskien 
tunnistamisen  prosessia.  Tutkimuksessa  ERTProK:llä  arvioidaan 
kirjallisuudessa esitettyjä riskien tunnistamisen prosesseja.  

Tutkimus  jakautuu  johdannon  jälkeen  seuraavasti.  Toisessa  luvussa 
tutustutaan  tutkimuksessa  esiintyviin  peruskäsitteisiin. Kolmannessa  luvussa 
selvitetään  ohjelmistokehityksen  ja  riskienhallinnan  haasteita.  Neljännessä 
luvussa  tehdään katsaus  riskienhallinnan kirjallisuuteen. Viidennessä  luvussa 
käsitellään  riskien  tunnistamista  edellisissä  luvuissa  tehtyjen  havaintojen 
perusteella. Kuudes luku on yhteenveto.  
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2 Peruskäsitteitä 
 
Tässä  luvussa  tutustutaan  tutkimuksessa esiintyviin peruskäsitteisiin. Samalla 
arvioidaan  aiemmin  käytettyjä  määritelmiä  ja  hahmotetaan  riskien 
tunnistamisen  sijoittumista  ohjelmistokehityksessä.  Käsitteitä  selvitetään 
pääasiassa Barry Boehmin ja Jyrki Kontion töiden mukaisesti.  
 
2.1 Riskistä yleisesti 
 
Riski  on  sana,  joka  liittyy  läheisesti  epävarmuuksiin,  onnettomuuksiin  ja 
mahdollisuuksiin.  Se  voidaan  määritellä  usealla  eri  tavalla  riippuen 
määrittelijän  näkökulmasta.  Riski  sanan  alkuperä  on  todennäköisesti 
merenkulusta,  jossa  italian  kielen  sana  risco  on  yhdistetty  kareihin  ja  karin 
kiertämiseen  [Ewald,  1995].  Näkökulma  riskin  kokemiseen  on  ollut 
ymmärrettävä.  

Yleisesti  riskin  määritelmät  muistuttavat  läheisesti  toisiaan.  Vaughan 
[1997] määrittelee  riskin  olosuhteeksi,  jossa  tapahtuman  lopputulos poikkeaa 
toivotusta  tai  odotetusta  lopputuloksesta.  Tietosanakirja  määrittelee  riskin 
epäonnistumisen, vaaran tai menetyksen uhaksi [Weilin+Göös, 1993]. Kaikkeen 
olemiseen  ja  toimintaan  liittyy  riskejä.  Jo  muinaiset  gallialaiset  tiedostivat 
taivaan  päähän  putoamisen  riskin.  Vaikka  esimerkki  on  otettu  sarjakuvien 
maailmasta,  sisältyy  siihen  muutamia  riskin  luonteeseen  liittyviä  asioita. 
Nykyisen  tietämyksen nojalla harva  ihminen pitänee  suurena  riskinä  taivaan 
tippumista  niskaan.  Riskejä  arvioitaessa  näkemys  riskistä  siis muuttuu,  kun 
arvioijan  tietotaso  muuttuu  [Slovic,  1987].  Nykyihminen  voisi  todeta 
asiantuntevasti  taivaan  niskaan  tippumisen  riskin  olevan  nolla. Asiantuntijat 
näkevätkin  riskit  usein  todennäköisyyksinä  ja  riskien  hahmotteluina 
[Kamppinen et al., 1995].  
  Edellä  mainitut  riskiin  ja  sen  kokemukseen  liittyvät  asiat  liittyvät 
läheisesti myös  ohjelmistokehitykseen.  Jo  aiemmin  esitetty  riskin määritelmä 
edellyttää  määrittelyvaiheen  toteutusta  [Vaughan,  1997].    Samalla  tavalla 
ohjelmistokehityksessä tehtävä vaatimusmäärittely asettaa tavoitteen toivotusta 
lopputuloksesta.  Yhteneväistä  on  myös  se,  että  ohjelmistokehityksessä  on 
useita  eri  tahoja,  jotka määrittelevät  riskit  eri  näkökulmista. Kaikkien näiden 
näkökulmien huomioiminen on  riskienhallinnasta vastuussa olevan vastuulla. 
Kyseisen henkilön tuleekin omata tietty tietotaso, jotta riskienhallinnasta ei tule 
projektin suurinta riskiä. Riskeille  tulee osata antaa myös oikeat painoarvot  ja 
todennäköisyydet, jotta osataan keskitytä oikeisiin asioihin [Boehm, 1989].   
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2.2 Riskin käsite 
 
Ohjelmistokehitykseen liittyvässä kirjallisuudessa mainitaan usein riskin käsite. 
Yleensä  jos  aihe  käsittelee  riskienhallintaa  pintapuolisesti  tai  vain  sivuaa 
riskienhallintaa, niin tällöin riski tyydytään määrittelemään perinteiseen tapaan 
menetyksen  tai  vahingon  mahdollisuudeksi  ja  lisäselvennykseksi  esitetään 
esimerkkejä  riskeistä.  Tarkemmat  riskin  määritelmät  on  usein  esitetty 
riskienhallintamenetelmiä käsittelevän kirjallisuuden yhteydessä. Näissä riskin 
määritelmä  juontuu  yleensä  riskienhallintamenetelmän  lähestymistavan 
mukaisesti [McFarlan, 1981; Alter & Ginzberg, 1978; Davis, 1982; Boehm, 1989; 
Fairley,  1994;  Kontio,  2001].  Esimerkiksi  Alterin  ja  Ginzbergin  [1978] 
implementointia  korostava  riskienhallintamenetelmä  määrittelee  riskin 
seuraavasti: 
 
” Epävarmuus siitä, pystytäänkö projektia tai sen osia suorittamaan ollenkaan”. 

 
Vaatimusmäärittelyn kautta riskienhallintaa lähestyvä Davis [1982] määrittelee 
riskin seuraavasti: 
 

”Vaikeudet saavuttaa oikeat ja lopulliset vaatimukset”. 
 
Koska  tässä  tutkimuksessa  riskeistä  ollaan  kiinnostuneita  koko 
ohjelmistokehityksen  elinkaarta  ajatellen,  edellä  esitetyt  riskin  määritelmät 
eivät  ole  tarpeeksi  kattavia.  Sen  sijan  esimerkiksi  Boehmin  [1989]  ja Kontion 
[2001]  riskienhallintamenetelmät  lähestyvät  ohjelmistokehityksen 
riskienhallintaa  kokonaisuutena.  Boehm  määrittelee  riskin  käsitteen  sen 
ominaisuuksien mukaisesti  riskivaikutukseksi  (risk  exposure/risk  impact  = RE) 
[1989]. Riskivaikutus määräytyy seuraavasti: 
 

RE = Prob(UO) * Loss(UO).  
 

Prob  tarkoittaa  ei‐toivotun  lopputuloksen  todennäköisyyttä  ja  loss  osapuolten 
menetystä  lopputuloksen ollessa epätyydyttävä [Boehm, 1989]. Lopputulos on 
epätyydyttävä,  jos  se  estää merkittävimpiä  osapuolia  pääsemästä  voittajaksi 
prosessin  aikana,  eli  ei  saavuteta  kaikki  voittaa  ‐tilannetta  (win‐win)  [Boehm, 
1989;  Boehm  &  Ross,  1989].  Osapuoli  tarkoittaa  roolia  (asiakas,  ylläpitäjä, 
kehittäjä)  tai  ohjelmiston  ominaisuutta  (käyttöliittymä,  puute  ohjelmistossa) 
[Boehm,  1989].    Boehmin  riskin  määritelmässä  on  tärkeää,  että  se  ottaa 
huomioon  eri  osapuolten  tavoitteet.  Esimerkiksi  ohjelmoijan  ja  ylläpitäjän 
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näkemykset ohjelmiston ylläpidettävyydestä tai tehokkuudesta ovat luultavasti 
erilaiset.  Lisäksi  Boehmin  riskin  määritelmä  sisältää  keinon  arvioida  riskin 
vakavuutta.  Boehmin  riskin  määritelmää  ei  ole  vain  yksi  lause  ja  sen 
monisanaisuutta voidaan pitää sen heikkoutena. Toisaalta määritelmä on hyvin 
konkreettinen ja ottaa huomioon useita riskin olemukseen liittyviä asioita.  

Kontion  riskin määritelmä  on  sisällöltään  hyvin  samanlainen  Boehmin 
määritelmän  kanssa.  Myös  Kontion  [2001]  riski  muodostuu 
todennäköisyydestä  ja  menetyksestä,  ja  lisäksi  menetyksen  määrittelee  eri 
osapuolten asettamat odotukset. Vaikka Boehmin  ja Kontion määritelmät ovat 
verrattavissa  sisällöllisesti  yhteneväisiksi,  Kontio  [2001]  tiivistää  riskin 
määritelmän yleisempään muotoon seuraavasti:  

 
”Riski viittaa menetyksen todennäköisyyteen, itse menetykseen, tai mihin tahansa  

ominaisuuteen, objektiin tai toimintaan, joka liittyy kyseiseen todennäköisyyteen”. 
 
Kuten kaikista edellä mainituista määritelmistä huomataan, riskin määritelmä 
lausemuodossa  on  hyvin  yleinen  ja  laaja.  Voidaankin  todeta,  että  riskien 
monitahoisuuden  ymmärtämiseksi  on  tärkeätä  tiedostaa  lausemääritelmien 
takana vaikuttavat kokonaisuudet.  

Riskille esiintyy useita alakäsitteitä ohjelmistokehityksen kirjallisuudessa. 
Seuraavassa yleisimmin esiintyvät käsitteet esitellään Kontion [2001] tekemien 
käännösten  mukaisesti.  Käsitteet  esitetään  osittain  Kontiota  [2001]  suoraan 
lainaten  ja  osittain  Kontion  [2001]  riskienhallintakehyksen 
yksityiskohtaisuuksia  muokaten  ja  yleistäen.  Riskitapahtumalla  (risk  event) 
tarkoitetaan  riskimääritelmän  mukaista  ilmentymää,  eli  tapahtunutta  riskiä. 
Riskitekijällä  (risk  factor)  tarkoitetaan  tapahtumaa  tai  ominaisuutta,  joka 
vaikuttaa  johonkin  riskitapahtumaan.  Riskin  seuraamuksella  (risk  outcome) 
tarkoitetaan  riskitapahtuman  vaikutuksia  ennen  korjaavia  toimenpiteitä. 
Riskialkiolla  (risk  item)  tarkoitetaan mahdollisia  riskejä,  eli  riskejä,  jotka  eivät 
vielä  ole  toteutuneet.  Riskialkio  voi  siis  viitata  niin  riskitapahtumaan  kuin 
riskitekijään.  Riskialkio‐termiä  käytetään  yleensä  riskien  tunnistamisen 
yhteydessä.  Ilmeisesti  koska  käsitteet  ovat melko  itsensä  selittäviä,  puuttuu 
Kontion  [2001]  riskienhallintakehyksestä  rautalankaesimerkki  kyseisistä 
käsitteistä.  Vaikka  riskienhallintaan  perehtyneelle  käsitteet  ovat  triviaaleja, 
esitetään asian konkretisoimiseksi taulukko 1, joka sisältää vuomaiset esimerkit 
käsitteistä.  
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   Yleinen esimerkki  Ohjelmisto esimerkki 

Riskialkio 
On tunnistettu että pieni lapsi voi 
vahingossa kaataa maitolasin 

ruokapöydässä.  

Jatkuvat muutokset 
vaatimusmäärittelyssä.  

Riskitekijä 
Muki kaadetaan liian täyteen 
maitoa ja aikuinen joutuu 
poistumaan puhelimeen. 

Vaatimusmäärittelyssä 
on vajaat resurssit.  

Riskitapahtuma  Lapsi kaataa maitolasin.  
Käyttöliittymästä 

puuttuu 
toiminnallisuus X.  

Riski seuraamus  Maito kastelee pöytäliinan ja 
lapsen vaatteet.  

Käyttöliittymä on 
puutteellinen eikä 
vastaa asiakkaan 

tarpeita.  

 

Taulukko  1:  Konkreettinen  esimerkki  Kontion  [2001]  esittelemistä 
riskikäsitteistä.  
 
2.3 Ohjelmistokehitys 
 
Ohjelmistokehitys  on  insinööritieteenala,  joka  liittyy  kaikkiin  ohjelmistojen 
tuottamisen  näkökulmiin  ohjelmistojen  vaatimusmäärittelyistä  ohjelmistojen 
ylläpitoon  asti  [Sommerville,  2004].  Kaikilla  ohjelmistojen  tuottamisen 
näkökulmilla  tarkoitetaan  teknisten  ohjelmistokehitysmenetelmien  lisäksi 
kaikkia  toimintoja,  työkaluja,  menetelmiä  ja  teorioita,  jotka  tukevat 
ohjelmistojen tuottamista [Sommerville, 2004].  

Ohjelmistokehitys  on  lähes  poikkeuksetta  projekteissa  suoritettavaa 
toimintaa.  Koska  ohjelmistokehitys  ja  projektit  ovat  lähestulkoon 
erottamattomat, kytkeytyvät  termit  toisiinsa alan kirjallisuudessa  tämän  tästä.  
Myös tässä tutkimuksessa käytetään termejä sekaisin tarkoituksen mukaisesti.  

 
2.4 Riskienhallinnan käsitteitä 
 
Riskienhallinta  on  ollut  tutkimuksen  kohteena  useilla  eri  aloilla  useamman 
vuosikymmenen ajan, lähtien liikkeelle matemaattisista todennäköisyyksistä  ja 
riskeistä  jo  1700‐luvulla  [Kahra  et  al.,  1999].  Ohjelmistokehityksessä 
riskienhallinta  on  ollut  tutkimuksen  kohteena  noin  neljän  vuosikymmenen 
ajan. Alan pioneerina voidaan pitää Barry W. Boehmia. Pääsääntöisesti kaikki 
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ohjelmistokehityksen  riskienhallinnasta  kirjoittavat  viittaavat  hänen  töihinsä 
[Boehm,  1988;  Boehm,  1989;  Boehm & Ross,  1989;  Boehm,  1991]. Alun  perin 
kirjallisuudessa vallitseva  termi on ollut  software  risk management, eli vapaasti 
suomennettuna  ohjelmistojen  riskienhallinta.  Vasta  myöhemmin 
ohjelmistokehityksen  tutkimuksen edistymisen myötä  termit ovat muuttuneet 
ja  tarkentuneet  ja  nykyisin  kirjallisuudessa  käytetään  useammin  termiä  risk 
management  in  software  engineering.  Tässä  tutkimuksessa  käytetään  termiä 
ohjelmistokehityksen  riskienhallinta.  Ohjelmistokehitys  sanan  paikalla  voitaisiin 
yhtä  hyvin  käyttää  sanaa  ohjelmistotuotanto,  koska  termit  tarkoittavat 
käytännössä  samaa.  Koska  tämä  tutkimus  käsittelee  ohjelmistokehityksen 
riskienhallintaa,  jatkossa  käytettäessä  termiä  riskienhallinta  tarkoitetaan 
ohjelmistokehityksen  riskienhallintaa.  Riskienhallinta  tarkoittaa  menetelmiä, 
joilla  pyritään  tunnistamaan,  kontrolloimaan  ja  eliminoimaan 
ohjelmistokehityksen riskejä [Boehm, 1989].  

Riskienhallintamenetelmällä  tarkoitetaan  tiettyä  tapaa  ja/tai  käytäntöjä 
toteuttaa  riskienhallinta  ohjelmistoprojektissa.  Erilaisia 
riskienhallintamenetelmiä  on  kirjallisuuden  piirissä  esitetty  useita. 
Menetelmien  painotus  keskittyy  eri  asioihin,  riippuen  esimerkiksi 
kirjoitusajankohdasta, menetelmän laajuudesta ja valitusta näkökulmasta.  
  Riskien  tunnistamien  on  yleisesti  riskienhallinnan  prosessissa 
ensimmäinen askel. Riskien tunnistaminen tuottaa listan projektille spesifisistä 
riskialkioista,  jotka  mahdollisesti  vaarantavat  tyydyttävään  lopputulokseen 
pääsemisen  [Boehm,  1989].  Riskien  tunnistamisen  menetelmiä  on  useita  ja 
esimerkiksi  Boehm  [1989]  listaa  seuraavat  menetelmät:  tarkastuslistat 
(checklists),  päätösanalyysit  (decision  driver  analysis),  oletusanalyysit 
(assumption analysis) ja hajotus (decomposition).  
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3 Riskienhallinta ohjelmistokehityksessä 
 
Tässä  luvussa  perehdytään  ohjelmistokehityksen  riskienhallintaan  erityisesti 
projektijohtajan  näkökulmasta.  Tarkoituksena  on  esittää  yleiskuva 
riskienhallinnan  prosessista  ja  ympäristöstä,  jossa  projektijohtaja  toimii. 
Samalla  kiinnitetään  huomiota  haasteisiin,  joihin  riskienhallinnan  ja  riskien 
tunnistamisen  tulisi  vastata.  Ohjelmistokehityksen  osalta  asiaa  selvitetään 
pääasiassa  Sommervillen  [2004]  ohjelmistokehityskirjan  mukaisesti.  Tietojen 
lähteeksi olisi kelvannut mikä  tahansa ohjelmistokehitystä kokonaisvaltaisesti 
käsittelevä kirja. Valinnalla  saadaan hahmotettua mahdollista projektijohtajan 
tietämystä  riskienhallinnasta.  Kirjan  esittämä  perustieto  vastaa  myös  omaa 
kokemusta riskienhallinnan osaamisen tasosta.  
 
3.1 Ohjelmistokehitys 
 
3.1.1 Ohjelmistokehityksen pelikenttä 
 
Kuten  jo  aiemmin  mainittiin,  ohjelmistokehityksellä  tarkoitetaan  erilaisia 
tekniikoita,  toimintoja,  työkaluja,  menetelmiä  ja  teorioita,  jotka  tukevat 
ohjelmistojen  tuottamista  [Sommerville,  2004].    Ohjelmistokehityksen 
pelikenttä  havainnollistuu  hyvin  kuvasta  1.  Kuva  perustuu  Haikalan  ja 
Märijärven  [1998]  kuvaan  ohjelmistotuotannon  osa‐alueisiin  jakamisesta  sekä 
McManusin  [2004] kuvaan globaalista ohjelmistotaloudesta. Kuvassa yritys  ja 
sen sisällä olevat elementit perustuvat Haikalan  ja Märijärven kuvaan,  jota on 
täydennetty  tutkimuksen  aihepiirin mukaisesti  riskienhallinnalle  olennaisilla 
piirteillä.  Yrityksen  ulkopuolelle  sijoittuvat  ympäristöt  ja  objektit  on  otettu 
mukaillen McManusin kuvasta.  

Kuva  1  tiivistää  monia  asioita  ohjelmistokehityksestä  ja 
ohjelmistokehitysprojekteista,  kuten  ohjelmiston  elinkaaren  vaiheet, 
ohjelmistoprojektin hallinnan osa‐alueet  ja edellisten suhteet toisiinsa. Kaikista 
ohjelmistokehityksen  vaihejakomalleista  (vesiputousmalli,  spiraalimalli, 
prototyyppimallit  jne.)  voidaan  erottaa  ainakin  seuraavat  vaiheet: määrittely, 
suunnittelu, toteutus, vahvistaminen ja jatkokehitys [Sommerville, 2004]. Myös 
testaus  ja  käyttöönotto  kuuluvat  yleisesti  vaihejakomalleihin. 
Ohjelmistokehityksessä  projektihallinnan  osa‐alueita  ovat  projektin 
suunnittelu,  aikataulutus,  riskienhallinta  ja  muut  hallinta  aktiviteetit 
[Sommerville,  2004].  Tutkimukset  ovat  osoittaneet  että  valtaosa  projektien 
epäonnistumisista  johtuu projektihallinnan tekijöistä  ja merkittävästi pienempi 
osuus teknisistä syistä [Boehm 1991; McManus 2004]. Lähtökohtana  
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Kuva  1:  Ohjelmistokehityksen  pelikenttä  Haikala  &  Märijärveä  [1998]  ja 
McManusia [2004] mukaillen.  
 
onnistuneelle projektille voidaan siis pitää pätevää projektijohtajaa. Kuvassa 1 
katkoviivat  (kuvassa  yrityksen  ulkopuolella)  jakavat  toimintaympäristöt  ja 
niillä  toimivat  pääpelurit.  Kuvaa  1  voisi  luonnehtia  ohjelmistokehityksen 
pelikentäksi  ja  tällä  pelikentällä  riskejä  voidaan  löytää  jokaiselta  pelin  osa‐
alueelta. Riskit  ovat usein  epämääräisiä  ja  epäsäännöllisiä. Kuvassa  1  riskien 
mahdollisia  lähteitä  kuvataan  pilvinä.  Riskienhallinnassa  ja  riskien 
tunnistamisessa  tulisi  ottaa  huomioon  koko  ohjelmistokehityksen  pelikentän 
laajuus.  
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3.1.2 Projektijohtajan rooli 
 
Kuvasta 1 voidaan tehdä useita huomioita projektijohtajaa ajatellen. Ensinnäkin 
ohjelmistokehityksen  osa‐alueiden  määrä  on  laaja  ja  toiseksi  riskienhallinta 
määritellään  yleisesti  projektinhallinnan  osaksi  [Haikala  &  Märijärvi,  1998; 
Sommerville, 2004]. Pienemmissä ohjelmistoprojekteissa projektinhallinnasta ja 
täten  myös  riskienhallinnasta  vastaa  usein  yksi  henkilö,  projektin  johtaja. 
Laajemmissa  ohjelmistokehitysprojekteissa  kokonaisuus  on  yleensä  pilkottu 
pienempiin  osaprojekteihin  usealle  projektijohtajalle  ja  tällöin  kukin 
projektijohtaja  voi  vastata  oman  alueensa  riskienhallinnasta.  Esimerkiksi 
tietokanta‐  ja käyttöliittymätoteutus voivat edetä omissa projekteissaan  ja vain 
kokonaisprojektin  kannalta merkittävät  riskit  eskaloidaan  ylemmälle  tasolle. 
Tässäkin  tapauksessa ylemmällä  taholla on oltava kokonaisnäkemys projektin 
riskeistä. Toisaalta  riskienhallinta voi olla erotettu  laajassa projektissa yhdelle 
henkilölle,  joka vastaa kaikkien osa‐alueiden  riskienhallinnasta. Toisin sanoen 
projektin  laajuudesta  riippumatta  jollakin  taholla  tulisi olla kokonaisvaltainen 
näkemys  projektin  riskienhallinnasta.  Projektinjohtaja  voidaan  nähdä 
ohjelmistokehityksen  pelikenttää  ajatellen  projektiin  (joukkue)  kuuluvien 
henkilöiden valmentajana.  
 
3.1.3 Muut pelurit 
 
Ohjelmistokehityksessä  on  luonnollisesti  monia  eri  osapuolia  ja  usein 
projektijohtaja  on  näiden  osapuolten  solmukohta. Projektijohtajan  ongelmana 
on  tyydyttää  kaikkien  osapuolten  (asiakas,  kehittäjät,  johtajat  ja  ylläpitäjät) 
tarpeet ja usein vielä samanaikaisesti [Boehm & Ross, 1989]. Boehmin ja Rossin 
[1989]  projektihallinnan  keskeinen  ajatus  kuluu:  tee  kaikista  osapuolista 
voittajia. Edellä mainittujen osapuolten  listaan voidaan  lisätä kaikki projektin 
kannalta olennaiset projektijohtajan kontaktit kuten esimerkiksi alihankkijat tai 
viranomaiset.  Kuvassa  1 mahdollisia  eri  osapuolia  –  ja  samalla mahdollisia 
riskien  lähteitä  –  kuvataan  pilvinä.  Projektin  onnistumisen  kannalta  on 
oleellista muistaa,  että  eri  osapuolilla  on  tavallisesti  erilaiset  näkemykset  ja 
lähtökohdat  koko  projektiin.  Nämä  tekijät  ovat  toisaalta  riskitekijöitä  (esim. 
vaatimusmäärittelyn  väärinymmärrykset)  ja  toisaalta  riskien  tunnistamiseen 
vaikuttavia  tekijöitä  (eri  osapuolet  näkevät  riskin  eri  tavalla  tai  eri  asioissa). 
Voidaankin  sanoa,  että  kaiken muun  osaamisen  ohella  projektijohtajan  tulisi 
olla hyvä ihmistuntija.  
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3.1.4 Ohjelmistokehityksen piirteitä 
 
Kaikella projektitoiminnalla on yhteisiä piirteitä  riippumatta  siitä, minkä alan 
projektista  on  kysymys.  Vaihtuva  henkilökunta,  muuttuvat  tavoitteet  tai 
strategiat  ja  epärealistiset  suunnitelmat  voivat  ovat  yhtä  hyvin 
ohjelmistokehityksen  kuin  metallialan  yrityksen  päänvaivoja. 
Ohjelmistokehityksessä  on  kuitenkin  piirteitä,  joihin  ei  välttämättä  törmätä 
muilla aloilla.  

Ohjelmistokehityksessä  vaatimusmäärittely  on  usein  puutteellinen  ja 
vaatimukset  tarkentuvat  lopullisiksi  vasta  projektin  edetessä  [Sommerville, 
2004]. Toisaalta ongelmana voi olla liian laaja vaatimusmäärittely. Vaatimusten 
hallitsemiseen  liittyykin monia  riskejä.  Esimerkiksi  asiakkaan  ja  ohjelmiston 
toteuttajan välille jäävä väärinymmärrys tietystä toiminnosta voi olla tällainen. 
Mahdollisimman  oikea  vaatimusmäärittely  projektin  alussa  säästää  kallista 
uudelleen tekemistä projektin toteutus‐ ja testausvaiheessa.  

Ohjelmistokehityksessä  käytettävät  tekniikat  ja  menetelmät  vaihtuvat 
usein [Sommerville, 2004]. Osasyy tähän on alalla vallitseva kilpailu ja toisaalta 
uusien  tekniikoiden  tuomat  edut.  Kehityksen  kelkasta  ei  saa  jäädä,  mutta 
samalla pitää varoa väärään kelkkaan hyppäämistä. Ajankohtainen  esimerkki 
on  Blu‐ray‐  ja  HD‐DVD‐tekniikoiden  välinen  mittelö,  jossa  Blu‐ray  selvisi 
lopulta  voittajaksi  [Toshiba,  2008].  Ohjelmointikielet,  ohjelmistokehityksen 
elinkaarimallit,  tietokantamoottorit,  ohjelmistokehityksen  työkalut  ja  monet 
muut  ohjelmistokehitykseen  liittyvät  menetelmät  ovat  kehittyneet  nopeasti. 
Ohjelmistokehitykselle  tyypillistä  ovat myös  kokonaan  uudet  sovellusalueet. 
Mahdollisuuksia on paljon, mutta jokaiseen mahdollisuuteen liittyy riski. 

Ohjelmistokehitysprojekteissa  on  usein  ongelmallista  arvioida 
ohjelmistokehitykseen  kuluvaa  aikaa  ja  resursseja  [Sommerville,  2004]. 
Ohjelmistoprojekteille  on  tavallista  että  budjetit  ylitetään  ja  aikataulut  eivät 
pidä.  Joissakin  tapauksissa  aikataulun  viivästyminen  voi  tarkoittaa 
merkittävien liiketoimintariskien toteutumista.  

Ohjelmistokehitysprojektien  moninaisen  ja  abstraktin  luonteen  vuoksi 
kohdatut ongelmat ja riskit ovat usein uniikkeja [Moynihan, 1997]. Järjestelmän 
toteutus internetiin, Windowsille tai Nokian matkapuhelimeen vaatii jokainen – 
ainakin  osittain  –  omanlaisensa  toteutuksen  ja  erityispiirteiden  huomioon 
ottamisen.  Saman  järjestelmän  kehitys  edelleen  esimerkiksi  Linuxille  tai 
iPhonelle voi muuttaa järjestelmän alkuperäisen arkkitehtuurin täysin.  

Edellä  mainitut  ohjelmistokehityksen  piirteet  ovat  olleet 
tunnuksenomaisia  ohjelmistokehitysprojekteille  niiden  koko  historian  ajan. 
Sommerville  [2004]  esittää  tämän  vuosisadan  ohjelmistokehityksen  haasteiksi 
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seuraavat kolme ohjelmistokehityksen piirrettä: heterogeenisyys,  toimituksien 
nopeus  ja  luottamus. Heterogeenisyys  tarkoittaa, että ohjelmistoilta vaaditaan 
kykyä  toimia  hajautetusti  ympäri  verkkoa  erilaisissa  päätelaitteissa.  Lisäksi 
uusien  ohjelmistojen  tulee  olla  luotettavia,  mutta  samalla  joustavia,  jotta 
vanhoja järjestelmiä voidaan integroida uusiin. Toimituksien nopeus tarkoittaa 
kykyä kehittää ohjelmistoja laadukkaasti markkinoiden vaatimalla nopeudella. 
Lisäksi ohjelmistojen  tulee olla niin  laadukkaita, että ne saavuttavat käyttäjien 
luottamuksen. Tämä on entistä  tärkeämpää  tulevaisuudessa, kun ohjelmistoja 
käytetään  yhä  kriittisemmissä  ympäristöissä  (esim.  sairauksien diagnosoinnit 
tai  sähköinen  äänestys).  Kasvavat  ja  uudet  vaatimukset  aiheuttavat  samalla 
uusia riskejä.  

Edellä  esitetyn  perusteella  voidaan  todeta,  että  ohjelmistoprojektin 
johtajan  kohtaamat  haasteet  ovat  moninaisia.  Ohjelmistokehitys  sisältää 
piirteitä,  joiden vuoksi kokemuskaan  ei aina auta ohjelmistoprojektin vetäjää. 
Kun  lisäksi  tiedetään,  että  jokainen  menetelmä,  tekniikka  ja  mahdollisuus 
sisältää  riskin  on  helppo  ymmärtää  miksi  riskienhallintaa  pidetään  yhtenä 
tärkeimpänä  projektijohtajan  tehtävistä  [Sommerville,  2004].  Myös  Kwak  ja 
Stoddard  [2004]  toteavat, että  tehokas riskienhallinta on projektijohtajan paras 
työkalu. Ohjelmistokehityksen eri osa‐alueet, osapuolet ja erityispiirteet kattava 
riskienhallinta  ja  riskien  tunnistaminen  vaatii  kaikkien  edellä  mainittujen 
asioiden huomioon ottamista jollakin tavalla. Asetettujen haasteiden edessä voi 
todeta  intuitiivisten  projektihallinta‐  ja  riskienhallintamenetelmien  olevan 
riittämättömiä.  
 
3.2 Riskienhallinta 
 
3.2.1 Ohjelmistokehityksen riskit 
 
Ohjelmistokehityksen  riskit  liittyvät  läheisesti  edellä  läpikäytyihin 
ohjelmistokehityksen  tekijöihin.  Ohjelmistokehityksen  pelikenttä  sisältää 
runsaasti niin sisäisiä kuin ulkoisia riskejä,  ja projektijohtaja kamppailee näitä 
riskejä  vastaan  yhdessä muiden  projektin  jäsenten  kanssa.  Koska  riskejä  on 
paljon,  on  niiden  hallitsemisen  kannalta  hyödyllistä,  että  ne  pystytään 
luokittelemaan  tai  listaamaan  jollakin  tavalla.  Luokittelun  ja  listaamisen 
perusteita  voidaan  löytää  useita,  ja  seuraavassa  niistä  esitetään  muutama. 
Vaikka  riskien  jaottelu  tehdään  vasta  karkealla  tasolla,  voidaan  luokittelua 
käyttää  jo  alustavana  tarkastuslistana  riskien  tunnistamisessa  [Boehm,  1989]. 
Varsinaiset tarkastuslistat käsitellään jäljempänä.  
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Sommerville [2004] jaottelee riskit kolmeen kategoriaan seuraavasti: 
 

1) Projektiriskit: aikatauluun tai resursseihin vaikuttavat riskit 
2) Tuoteriskit:  tuotteen  laatuun,  suorituskykyyn  tai  itse  ohjelmistoon 

vaikuttavat riskit 
3) Liiketoimintariskit: ohjelmistoa kehittävään organisaatioon vaikuttavat 

riskit. 
 

Sommerville  tiivistää  riskit  hyvin  tehokkaasti,  mutta  samalla  melko 
ympäripyöreästi.  Jaottelu  muistuttaa  ohjelmistokehityksestä  tuttua  ihmiset, 
prosessi  ja projekti  ‐jaottelua  (3P=people, process, product). Ympäripyöreyden 
vuoksi Sommervillen listan kohdat limittyvät helposti päälletysten ja moni riski 
voidaan  laskea  kuuluvaksi  jokaiseen  mainittuun  kategoriaan.  Esimerkiksi 
tärkeän  ohjelmoijan  menetys,  vaatimusmäärittelyn  puute  tai  ohjelmiston 
tehokkuuden  väärin  arviointi  voidaan  luokitella  kuuluvaksi  kaikkiin  edellä 
mainittuihin riskeihin. Murch [2001] luokittelee riskityypit seuraavasti:  

 
1) Ulkoiset riskit 
2) Kustannusriskit 
3) Aikatauluriskit 
4) Tekniikkariskit 
5) Toiminnan riskit.  

 
Projektijohtajan näkökulmasta Murchin luokittelu on Sommervillen luokittelua 
havainnollisempi,  sillä  painotus  on  ennen  kaikkea  projektin  hallintaan 
liittyvissä  asioissa  (kustannukset,  aikataulu).  Projektihallinnan  painottaminen 
on perusteltua ainakin McManusin [2004] selvityksen mukaan, koska McManus 
toteaa  projektien  epäonnistumisista  65  prosenttia  johtuvan  projektihallinnan 
tekijöistä ja 35 prosenttia teknisistä tekijöistä. 

Riskiluokittelujen  sijaan  konkreettisemman  käsityksen 
ohjelmistokehityksen  riskeistä  saa  tarkastelemalla  tarkastuslistoja.  Boehm 
[1989] listaa kymmenen todennäköisimmän riskialkion joukon seuraavasti:  

 
1) Henkilöstöpuutteet 
2) Epärealistiset aikataulut ja budjetit 
3) Väärien toimintojen ja ominaisuuksien kehittäminen 
4) Vääränlaisen käyttöliittymän kehittäminen 
5) Turha viimeistely 
6) Jatkuvat muutokset vaatimuksissa 
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7) Puutteet ulkoisten tahojen toteuttamissa komponenteissa 
8) Puutteet ulkopuolisten tahojen suorittamissa tehtävissä 
9) Puutteet suorituskyvyssä 
10) Epärealistiset odotukset tekniikoille.  

 
Sijoitettaessa  Boehmin  tarkistuslistan  alkiot  Sommervillen  ja  Murchin 
luokitteluihin voidaan  todeta,  että Boehmin  riskialkiot painottuvat pääasiassa 
ohjelmiston kehitykseen.  

Oleellista yllä esitetyistä  jaotteluista  ja  listauksesta ei ole niiden vertailu, 
vaan yleiskuvan  luonti  riskeistä. Näkökulmasta  riippuen  luokittelu  tai  listaus 
voi  olla  hyvinkin  erilainen  ja  käytettävä  luokittelu  voidaan  tehdä  tarpeen 
mukaan.  Riskit  liittyvät  lähes  kaikkeen  tekemiseen  ohjelmistokehityksen 
aikana.  Riskien  luokittelu  ja  riskilistat  auttavat  hahmottamaan  tätä 
kokonaisuutta. Edellä mainittujen  riskiluokittelujen  lähteet  eivät  kerro, miten 
tai  millä  perusteella  kategoriat  on  muodostettu.  Ilmeisesti  taustalla  on 
kuitenkin  enemmän  tai  vähemmän  intuitioon  ja  kokemukseen  perustuvia 
kategorisointeja.  
 
3.2.2 Riskienhallinta askeleet ja prosessi 
 
Mitä  riskienhallinta  sitten  käytännössä  on?  Jos  riskienhallintaa  ajatellaan 
funktiona,  voidaan  parametreiksi  ajatella  riskienhallintamenetelmä  X  ja 
projektiin  liittyviä  tietoja  (esim.  aikataulu  ja  resurssit).  Palautusarvoiksi 
riskienhallinta  tuottaa  ymmärrystä  riskeistä  ja  kontrolloivia  toimenpiteitä. 
Riskienhallinnan  jakamista  osiin  on  esitetty  tehtäväksi  usealla  eri  tavalla 
[Boehm,  1989;  Charette,  1989;  Sisti  et  al.,  1994;  PMBOK,  2001; Murch,  2001; 
Sommerville,  2004].  Esitetyt  tavat  noudattavat  hyvin  pitkälle  samoja  linjoja 
pienin  vivahde‐eroin.  Yleisesti  lähtökohtana  riskienhallinnalle  esitetään 
alustava  riskienhallintasuunnitelma  ja  tämän  jälkeen  aloitetaan  riskien 
tunnistamisella.  Riskien  tunnistaminen  näyttäytyy  kaikissa  jaoissa  samalla 
tavalla  ja  riskien  tunnistamisen näkökulmasta ei ole merkittävää, mikä  jaoista 
esitellään.  Seuraavassa  esitellään  kaksi  erilaista  jaottelua,  jotka  täydentävät 
hyvin  toisiaan:  Boehmin  [1989]  riskienhallinnan  kehys  (software  risk 
management  steps)  ja  SEI:n  (Software  Engineering  Institute)  riskienhallinnan 
malli  (risk management model)  [Carr  et  al.,  1993; Higuera & Haimes,  1996; 
Dorofee  et  al.,  1996; Williams  et  al.,  1999].  Boehmin  riskienhallinnan  kehys 
jaottelee riskienhallinnan askeleet ja yhdistää käytettäviä tekniikoita askeleisiin 
ansiokkaasti.  SEI:n  riskienhallinnan  mallissa  havainnollistuu  hyvin  prosessi 
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riskienhallinnan etenemiselle. Riskienhallinnan kokonaiskuvan ymmärtämisen 
kannalta jaottelut täydentävät toisiaan.  
 

 

 
 

Kuva 2: Boehmin [1989] riskienhallinnan kehys.  
 
Kuvassa  2  esitellään  riskienhallintaan  kuuluvat  askeleet  Boehmin  [1989] 
mukaan.  Boehm  jakaa  riskienhallinnan  kahteen  alakategoriaan:  riskien 
arviointiin  (risk  assessment)  ja  riskien  kontrollointiin  (risk  control).  Riskien 
arviointi  jaetaan  riskien  tunnistamiseen,  riskien  analysoimiseen  (risk  analysis)  ja 
riskien  priorisointiin  (risk prioritization). Riskien  arvioinnin  tuloksena  saadaan 
priorisoitu  lista  riskialkioista  ja  se  toimii  syötteenä  riskien  kontrolloimiselle. 
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Riskien  arviointi  tulisi  suorittaa  jokaisessa  projektin  vaiheessa  ja  erityisesti 
projektin  alkuvaiheissa.  Riskien  kontrollointi  jaetaan  riskienhallinnan 
suunnitteluun  (risk  management  planning),  riskien  ratkaisemiseen  (risk 
resolution)  ja  riskien  monitorointiin  (risk monitoring).  Lisäksi  kehyksestä  käy 
ilmi eri vaiheissa käytettäviä tekniikoita.  

SEI:n riskienhallinnan malli esitetään syklinä kuvan 3 esittämällä tavalla. 
Jaottelu  sisältää  seuraavat  vaiheet:  tunnistaminen  (identify),  analysointi 
(analyze),  suunnittelu  (plan),  seuranta  (track), kontrollointi  (control)  ja  lisäksi 
kommunikointi  (communicate).  Malli  korostaa  kommunikoinnin  tärkeyttä 
kaikissa projektin vaiheissa. Lisäksi riskienhallinnan tulee olla jatkuva ja useaan 
kertaan  toistettava  prosessi  projektin  aikana.  Ohjelmistokehityksen 
vaihejakomalleista syklimalli  [Boehm, 1988] on riskienhallinnan näkökulmasta 
kehitetty menetelmä ja analoginen SEI:n riskienhallinnan mallin kanssa.  
 

 
 

Kuva 3: SEI:n riskienhallinnan malli [Carr et al., 1993; Higuera & Haimes, 1996; 
Dorofee et al., 1996; Williams et al., 1999].  
 
3.2.3 Riskienhallinnan tasoja  
 
Projektijohtajan  mahdollisuuksiin  hallita  riskiä  vaikuttaa  luonnollisesti 
kyseessä  oleva  organisaatio.  Organisaatio  vaikuttaa  suoraan  käytettävissä 
oleviin  työkaluihin,  henkilöstöön  ja  muihin  resursseihin.  Organisaatioista 
voidaankin tunnistaa useita eri riskienhallinnan tasoja.  
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Humphrey  ja  Sweet  [1987]  esittävät  metodin,  jolla  voidaan  arvioida 
organisaation  kykyä  kehittää  ohjelmistoja.  Metodissa  arvioitavalle 
organisaatiolle  esitetään  101  eri  kategorioihin  jaettua  kysymystä,  joiden 
perusteella voidaan  arvioida mihin  seuraavista  tasoista organisaatio  sijoittuu: 
aloitteleva  (määrittelemättömät  prosessit  ja  kontrollit),  toistettava  (käytetään 
perusstandardeja  ja  ‐metodeja),  määritelty  (käytetään  perusteellisia, 
yhdenmukaisia  standardeja  ja  metodeja),  hallittu  (käytetään  mitattavia, 
määriteltyjä  hallintametodeja)  ja  optimoitu  (metodit  optimoituja  suhteessa 
menneisiin arvioituihin kokemuksiin) [Humphrey & Sweet, 1987]. Humphreyn 
ja  Sweetin  työtä  jatkettiin  myöhemmin  SEI:ssä  Paulkin  ja  kumppaneiden 
toimesta  [1991;  1993],  ja  tuloksena  syntyi  CMM  alias  SW‐CMM  (Capability 
Maturity  Model  for  Software),  joka  on  kehys  ohjelmistojen  kehityksen 
prosessien kypsyyden mittaamiseen. CMM:ssä organisaation kypsyystasot ovat 
identtiset Humphreyn  tasojen kanssa. Vaikka edellä esitetyt menetelmät eivät 
ole  tarkoitettu  varsinaisesti  organisaation  riskienhallinnan  kypsyyden 
määrittelemiseen,  soveltuvat  ne  tarkoitukseen  hyvin.  Organisaation 
ohjelmistokehityksen  kypsyystaso  vertautuu  ainakin  implisiittisesti 
ohjelmistokehityksessä kohdattaviin riskeihin (esim.  jos organisaatio epäkypsä 
vaatimusmäärittelyn  tai  dokumentoinnin  tekniikoissa,  ovat  riskitkin 
todennäköisempiä).  

Varsinaisia  riskienhallinnan  kypsyyttä  organisaatiossa  mittaavia 
menetelmiä  ovat  esittäneet  esimerkiksi  Hall  [1995],  McConnell  [1996]  ja 
McManus  [2004]. Hallin  [1995] RM‐CMM  ‐kehys  (Capability Maturity Model 
for  Risk  Management)  perustuu  riskinhallinnan  eri  tekijöiden  (prosessi, 
infrastruktuuri  ja implementointi) arviointiin. Jo nimensäkin mukaisesti Hallin 
[1995] kehys on ottanut vaikutteita aiemmin esitettyjen Humphreyn ja Sweetin 
sekä  SEI:n  menetelmistä  ja  Hall  päätyy  kypsyystason  määrittelyssä 
viisiportaiseen  luokitteluun  (ongelma,  lievennys,  estäminen,  ennakointi  ja 
mahdollisuus).  McConnell  [1996]  listaa  riskienhallinnan  tasoja  nopeassa 
ohjelmistokehityksessä  (rapid  development)  seuraavasti:  kriisien  hallinta 
(huomioidaan  riskit  vasta  kun  ne  tulevat  ongelmiksi),  ad‐hoc  (reagoidaan 
riskeihin  vasta  kun  ne  huomataan),  riskien  lievennys  (suunnitellaan  miten 
lievennetään  riskivaikutusta,  mutta  ei  ennaltaehkäistä  niitä),  estäminen 
(suunnitelmallinen  riskienhallinta)  ja  perimmäisten  syiden  eliminointi  (riskien 
ennaltaehkäisy).  McManus  [2004]  tiivistää  kypsyystasot  kolmelle  portaalle. 
Organisaation  nykyisen  riskienhallintatason  arviointi  on  projektijohtajalle  ja 
koko  organisaatiolle  hyödyllinen  toimenpide.  Arvioinnin  myötä  saadaan 
selville  organisaation  nykyinen  tilanne  ja  tekemisen  realiteetit  sekä  saadaan 
mahdollisesti suuntaviivoja prosessien kehittämiseen.  
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  Organisaation  riskienhallinnan  kypsyyden  arviointiin  liittyvät  läheisesti 
erilaiset  laatustandardit.  Yhä  useammin  on  tavallista,  että  asiakas  vaatii 
yritykseltä  jo  tarjouskilpailuun  pääsemiseksi  tiettyjen  laatustandardien 
täyttämistä. Ohjelmistokehitykseen  liittyvät  laatustandardit  ovat  tiukentuneet 
ja  tarkentuneet  yhä  yksityiskohtaisemmiksi  [Kontio,  2001].  Suuret 
standardointiorganisaatiot  ovat  yhdenmukaistaneet  viimeisimpiä  standardeja 
ohjelmistokehityksen  riskienhallintaan  liittyen  niin  standardien  nimien  kuin 
sisältöjen  osalta  standardeissa  IEEE  16085  [IEEE,  2004]  ja  ISO/IEC  16085 
[ISO/IEC,  2006]  (Systems  and  software  engineering  Life  cycle  processes Risk 
management). Myös  SEI:n CMM  ja  sen  korvaaja CMMI  (Capability Maturity 
Model  Integration)  [SEI, 2008] ovat yleisesti käytettyjä  laatustandardeja,  joista 
CMMI  jakautuu  neljään  kategoriaan:  prosessienhallinta,  projektinhallinta, 
kehitys  ja  tuki  [Paulk et al., 1993]. Riskienhallintaan  liittyvät prosessit  (RSKM 
Risk Management Process Area) kuvataan projektinhallintaosissa [Paulk et al., 
1993]. Projektijohtajalle  laatustandardien hyöty voi käydä  ilmi monella  tapaa. 
Esimerkiksi kolmannen osapuolen  tai alihankkijan  täyttämä  laatustandardi on 
–  ainakin  periaatteessa  –  tae  tietyistä  laatuelementeistä  ja  vastuullisesta 
riskienhallinnasta.  
 
3.2.4 Riskienhallinnan esteitä 
 
Riskienhallinnan  käyttöönotolle  ja  suorittamiselle  on  vahvat  perusteet. 
Kuitenkin  riskienhallinnalle on monia  ja usein hankalia  esteitä. Kontio  [2007] 
listaa riskienhallinnan esteitä seuraavasti: 
 

•  Vaikeaa (mahdotonta) mitata riskienhallinnan onnistumista 
•  Riskienhallinta on uutta ja ihmiset eivät tunne mahdollisuuksia 
•  Riski on abstrakti ilmiö ja sitä on vaikea ymmärtää  
•  Joissakin  organisaatioissa  on  sisäinen  kulttuuri,  joka  tukee 
riskinottamista ja lannistaa analyyttistä riskien lähestymistapaa 

•  Monet projektijohtajat suorittavat riskienhallintaa mutta eivät nosta sitä 
esiin sen enempää 

•  Useimmissa  organisaatioissa  eivät  edes  yleiset  hallintaprosessit  ole 
kunnossa (kaoottiset prosessit).  

 
Myös  käytössä  olevat  resurssit  asettavat  riskienhallinnan  mahdollisuuksille 
tiukat raamit. Aikataulu, budjetti, henkilöstö  ja projektijohtajan käytössä oleva 
aika  vaikuttavat  kaikki  riskienhallinnan  suorittamiseen.  Resurssipulassa  on 
helpompi luopua riskienhallinnasta kuin monesta muusta tehtävästä. Ilmeisesti 
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hyviä syitä riskienhallinnan tekemättä jättämiselle on kuitenkin löytynyt, koska 
Ropposen  selvityksen mukaan 75 prosenttia projektijohtajista  ei käytä mitään 
menetelmiä  riskien  tunnistamiseen,  arviointiin  tai  kontrollointiin  [Ropponen, 
1993].  Kwak  ja  Ibbs  [2000]  taasen  tunnistivat  riskienhallinnan  vähiten 
harjoitetuksi menetelmäksi projektinhallinnan osa‐alueista.  
 



 21 

4 Katsaus riskienhallinnan tutkimukseen 
 
Tässä  luvussa  tehdään  katsaus  riskienhallintamenetelmistä  kirjoitettuun 
tutkimukseen  ja  kiinnitetään  huomiota  erityisesti  tutkimusten  antiin  riskien 
tunnistamisen  näkökulmasta.  Samalla  pidetään  mielessä  edellisessä  luvussa 
esiin  nousseita  riskienhallinnan  ja  ohjelmistokehityksen  haasteita  ja 
ominaisuuksia. Katsaukseen otettujen  tutkimusten pääasiallisena kriteerinä on 
ollut  anti  riskien  tunnistamiselle  ja  liittyminen  ohjelmistokehityksen 
riskienhallintaan.  Ohjelmistokehityksen  riskienhallinnan  ja  riskien 
tunnistamisen  kirjallisuutta  voidaan  jakaa  aihetta  käsittelevän  laajuuden 
mukaisesti  riskienhallinnan  yleisteoksiin  ja  riskienhallintamenetelmiin 
liittyvään  tutkimukseen.  Tutkimusten  laajuus  vaihtelee,  tarkoittaen 
laajimmillaan  kokonaista  kirjaa  spesifisestä  riskienhallintamenetelmästä  ja 
suppeimmillaan  riskienhallinnan  kokemuksia,  yhden  alkion 
tapaustutkimuksen  perusteella,  luotaavaa  raporttia.  Kirjallisuutta  voidaan 
jakaa  aihepiireihin  seuraavalla  tavalla:  riskienhallintamenetelmiä  esittävät 
tutkimukset,  riskienhallinnan  menetelmiin  liittyvät  tutkimukset, 
riskienhallintaan  liittyvät  kyselytutkimukset,  riskienhallintaan  liittyvät 
kenttätutkimukset  ja  riskien  tunnistamiseen  keskittyvät  tutkimukset. 
Kategorisointi  voitaisiin  tehdä  myös  muulla  tavalla.  Usein  tutkimuksen 
voidaan  katsoa  kuuluvan  useampaan  kuin  yhteen  esitetyistä  aihepiireistä 
(esim.  kenttätutkimus  voi  antaa  suosituksia  tietystä 
riskienhallintamenetelmästä), mutta  yleensä  tutkimuksella  on  selvä  painotus 
johonkin  esitettyyn kategoriaan. Luku  jakautuu kohtiin  esitettyjen  aihepiirien 
mukaisesti.  
 
4.1 Tutkimuksia riskienhallintamenetelmistä 

 
Riskien  huomioiminen  ohjelmistoalalla  nousi  laajempaan  tietoisuuteen 
McFarlanin  [1981]  nostettua  1970‐luvun  puolessavälissä  esiin  kysymykset 
suurista,  epäonnistuneista  tietojärjestelmäprojekteista.  McFarlan  [1981]  löysi 
puutteita sekä projektien yleisjohtajien että tietojärjestelmäprojektien hallinnan 
käytännöissä  ja  ehdotti  menetelmiä  projektinhallinnan  työkalujen  (project 
portfolio) hallintaan. Menetelmän  työkalut ovat hyvin riskilähtöisiä. McFarlan 
ei  käyttänyt  mallistaan  termiä  riskienhallintamenetelmä,  vaikka  se  nyt 
voitaisiin niin määritelläkin. McFarlan [1981] korostaa, että projektinhallintaa ei 
voida  suorittaa  tiukasti  määriteltyjen  ohjeiden  mukaan,  vaan 
projektinhallinnan  pitää  mukautua  projektin  ominaisuuksien  mukaan. 
McFarlan  käyttää  tässä  yhteydessä  termiä  varasuunnitelma  lähestymistapa 
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(contingency  approach). Riskien  tunnistamisen osalta McFarlan  esittää kolme 
riskitekijää.  

Alter ja Ginzberg [1978] jatkoivat osin McFarlanin viitoittamalla tiellä, sillä 
tutkimuksen aihepiirinä olivat  johdon tietojärjestelmät. Kun McFarlanin [1974] 
painopiste  oli  riskienhallinta  projektijohtamisen  näkökulmasta,  Alter  ja 
Ginzberg [1978] tutkivat johdon päätöksiä tukevien tietojärjestelmien toteutusta 
ja sen riskienhallintaa. Heidän mukaansa kehitettäessä järjestelmää, joka johtaa 
organisaation  hyväksyntään,  kohdataan  riskejä  johdon  näkökulmasta; 
riskitekijöiden analysoiminen auttaa kehittäjiä onnistumaan projekteissa [Alter 
&  Ginzberg,  1978].  Menetelmässään  Alter  ja  Ginzberg  listaavat  kahdeksan 
riskitekijää.  

Davis  [1982]  esittää  tutkimuksessaan  strategioita  vaatimuksien 
määrittelyyn. Kyseessä ei siis ole varsinainen riskienhallintamenetelmä, vaikka 
riskienhallinnan  kirjallisuudessa  Davisin  työhön  joskus  viitataankin 
riskienhallintamenetelmänä.  Davisin  esittää  käytäntöjä  kattavien  ja  oikeiden 
vaatimusten  määrittelemiseen  ja  yhdistää  ne  malliin,  joka  voidaan  tulkita 
riskienhallintamenetelmäksi,  mutta  vain  vaatimusmäärittelyn  osalta.  Davis 
määrittelee  kolme  epävarmuustekijää  (riskitekijää),  jotka  vaikuttavat 
vaatimusmäärittelyä  tehtäessä.  Vaatimustenhallinnan  riskeistä  ovat 
myöhemmin  kirjoittaneet mm.  Lawrence  ja  kumppanit  [2001],  jotka  listaavat 
top‐10 vaatimustenhallinnan ongelmaa.  

Kun  aiemmat  riskienhallintamenetelmät  lähestyivät  aihetta  spesifisistä 
näkökulmista  (Alter  ja  kumppanit  implementointiriskit,  McFarlan 
projektinhallintariskit,  Davis  vaatimusmäärittelyriskit)  Boehmin 
riskienhallintamenetelmä  [Boehm,  1989]  lähestyi  yleisemmällä  tasolla 
ohjelmistokehityksen  riskienhallintaa.  Boehmin  menetelmä  kattaa  laajasti 
kaikki  riskienhallinnan  vaiheet  ja  esittelee  useita  työkaluja  eri  vaiheisiin. 
Riskien  tunnistamisen  osalta  Boehm  esittää  kattavasti  useita  riskien 
tunnistamisen  menetelmiä,  top‐10  riskien  tarkastuslistan  ja  suuntaviivoja 
riskien tunnistamisen prosessiin. Boehmin töitä pidetään ohjelmistokehityksen 
riskienhallinnan  perusjalkana  ja  niihin  viitataan  riskienhallinnan 
kirjallisuudessa  lähes poikkeuksetta. Boehmin ansioista voidaan mainita myös 
spiraalimalli (spiral model), joka on Boehmin [1988] riskienhallintanäkökulmasta 
kehittämä ohjelmistojen elinkaarimalli.  

Fairley  [1994]  esittelee ohjelmistoprojekteissa kokemuksiensa perusteella 
muokkaantuneen  seitsemänportaisen  Boehmin  riskienhallinnan  askeleisiin 
vertautuvan  riskienhallintamenetelmän.  Menetelmä  on  kuvaus 
riskienhallinnan  aikana  läpikäytävistä  prosesseista,  eikä  se  ota  kantaa 
käytettäviin  tekniikoihin.  Fairley  [1994]  esittää  tutkimuksessaan 
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esimerkkitapauksen,  jossa  riskien  tunnistamiseen  ja  arviointiin  käytetään 
regressiopohjaista kustannusmallia.  

Lyytinen  ja  kumppanit  [1996]  esittävät  käsitteellisen  kehyksen 
riskienhallintaan,  joka yhdistää  ja  laajentaa aiemmin kirjallisuudessa esitettyjä 
riskienhallintamenetelmiä.  Kehyksen  perustan  muodostavat 
ohjelmistokehityksessä  tunnistettavat kolme ympäristöä  (hallinta‐, projekti‐  ja 
järjestelmäympäristö)  ja  lisäksi  näiden  ympäristöjen  rakenteiden  (tehtävä, 
rakenne,  teknologia  ja  toimija)  ja  dynamiikan  tunnistaminen  (rakenteiden 
relaatiot)  [Lyytinen  et  al.,  1996].  Williams  ja  kumppanit  [1997]  tunnistavat 
vastaavalla  tavalla  tarpeen  asiakaan  (järjestelmäympäristö)  ja  toimittajan 
(hallinta‐  ja  projektiympäristö)  yhteistyössä  suorittamalle  riskienhallinnalle. 
Esitettyä  riskienhallintakehystä  voidaan  käyttää  organisaatioissa  nykyisten 
riskienhallintamenetelmien  arviointiin  ja  parantamiseen  sekä  käytännön 
työkaluna  riskienhallinnasta  vastaavan  toimien  ja  huomion  ohjaamiseen 
[Lyytinen  et  al.,  1996]. Menetelmän  tavoitteena  on  toteuttaa  riskienhallintaa 
organisaation käyttäytymisestä erillisenä  tapana  [Lyytinen et al., 1996]. Kehys 
täydentää organisaatiossa käytettävää  riskienhallintamenetelmää, eikä sitä voi 
käyttää  yksinään  riskienhallintamenetelmänä,  koska  se  ei  sisällä  käytännön 
ohjeita  riskienhallinnan  suorittamiseen.  Vaikka  kehys  ei  myöskään  esitä 
menetelmiä  riskien  tunnistamiseen,  voidaan  kehyksessä  tunnistettuja 
ulottuvuuksia käyttää riskien luokitteluun.  

SEI:n  anti  riskienhallinnan  tutkimuksessa  on  sanalla  sanoen  kattava. 
Riskienhallinnan  tutkimus  on  osa  SEI:n  ohjelmistokehityksen  prosessien 
hallintaohjelmaa (Software Engineering Process Management Program),  joka on 
yksi  SEI:n  viidestä  teknisestä  ohjelmasta  [SEI,  2008].  Riskienhallinnan  alalla 
SEI:n tavoitteena on tunnistaa käytännönläheisiä riskienhallinnan prosesseja  ja 
metodeja, joita voidaan integroida ohjelmistoprojektien johtamisen prosesseihin 
[Williams  et  al.,  1997].  Ensimmäisten  riskienhallintatutkimusten  joukossa  oli 
Carrin  ja  kumppaneiden  [1993]  riskitaksonomiaan  (risk  taxonomy)  perustuva 
riskien  tunnistamisen  metodi  (taxonomy‐based  risk  identification). 
Käytännössä  taksonomia  on  riskien  luokittelun  ja  tarkastuslistan  yhdistelmä. 
SEI:n  riskitaksonomia  on  tapa  luokitella  riskejä  hierarkisesti  kolmeen 
kategoriaan:  luokka  (class),  elementti  (element)  ja  attribuutti  (attribute)  [Carr  et 
al.,  1993].  Itse  riskien  tunnistamisessa  käytetään  taksonomiaperustaista 
kyselylomaketta  (taxonomy‐based  questionnaire  TBQ),  joka  sisältää 
riskitaksonomian jokaiseen attribuuttiin liittyviä kysymyksiä [Carr et al., 1993]. 
Riskitaksonomiaa käytetään yleisesti SEI:n riskienhallintamenetelmissä. Toinen 
riskien  tunnistamisen  kannalta  olennainen  tutkimus  on Gluchin  [1994]  riski‐
ilmauksen (risk statement) esitellyt tutkimus riskien kuvaamisen menetelmästä. 
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Riski‐ilmauksella  riski  kuvataan  tila‐muutos‐seuraus  ‐rakenteena  (condition‐
transition‐consequence)  [Gluchin,  1994]  ja  sen  avulla  riskit  saadaan  tiiviiseen 
esitysmuotoon.  

Muutaman  vuoden  sisällä Carrin  ja  kumppaneiden  tutkimuksesta  SEI:n 
riskienhallintatutkimuksen voidaan katsoa jakautuneen kolmeen eri päälinjaan: 
riskien evaluointimenetelmään (software risk evaluation method eli SRE), josta on 
julkaistu  versiot  1.0  [Sisti  et  al.,  1994]  ja  2.0  [Williams  et  al.,  1999],  tiimin 
riskienhallintaan  (team  risk  management  eli  TRM)  [Higuera  et  al.,  1994]  ja 
jatkuvaan riskienhallintaa (continuous risk management eli CRM) [Dorofee et al., 
1996]. SRE painottuu riskienhallinnan peruslähtökohtiin (riskien tunnistaminen 
perustuen SEI:n riskitaksonomiaan, analysointi ja suunnittelu) ja tehokkaimmin 
se  toimii  TRM:n  ja  CRM:n  alullepanijana.  TRM  laajentaa  riskienhallinnan 
käytäntöjä  tiimien  väliseen  toimintaan  (toimittajan  ja  asiakkaan  yhteiseen 
riskienhallintaan)  ja  CRM  keskittyy  projektin  jatkuviin 
riskienhallintaprosesseihin.  Lisäksi  SEI:n  tuotoksia  ovat  useat  täydentävät 
tutkimukset,  kuten Higueran  ja Haimesin  [1996]  esittämä  kokonaisvaltainen 
riskienhallintavisio,  jossa  yhdistyy  kaikki  kolme  edellä  mainittua 
riskienhallintamenetelmää.  SEI:n  riskienhallintatutkimusta  supistettiin  1990‐
luvun  lopulla  ja menetelmien kehitys on sen  jälkeen  jäänyt vähemmälle. SEI:n 
viimeisin  tuote  riskienhallinnassa  on  riskiprosessien  tarkastamien  (risk  process 
check)  ja  se  perustuu  kolmesta  edellä  mainitusta  päälinjasta  johdetuista 
riskienhallinnan  seitsemästä  periaatteesta  (seven  principles  of  risk management) 
[SEI, 2008].  
  Kontio  [2001]  esittelee  RISKIT‐menetelmän,  joka  sisältää  laajan  skaalan 
työkaluja  riskienhallintaan  perusteellisesta  käsitteiden  selvityksestä  lähtien, 
riskien  tunnistamisen  yksityiskohtaisen  kuvauksen  kautta,  aina  varsinaiseen 
riskienhallinnan ohjelmistoon. Menetelmässä korostuvat Kontion  [2001]  riskin 
määritelmässäkin  (riskin  määrittää  todennäköisyys  ja  menetys)  esiintyvät 
tavoite  (menetyksen  määrittää  tavoite)  ja  asianomistaja  (tavoitteen  omistaa 
asianomistaja).  Menetelmässä  ensimmäisiin  askeleisiin  kuuluu  kaikkien 
merkittävien  asianomistajien  (stakeholder)  tunnistaminen  ja  priorisointi  sekä 
asianomistajien  tavoitteiden  ja  odotusten  määrittäminen  [Kontio,  2001].  
RISKIT‐menetelmän ytimessä on RISKIT‐analyysikaavio (RISKIT analysis graph) 
[Kontio,  2001],  joka  tarjoaa  strukturoidun  ja  helposti  skaalautuvan  näkymän 
riskeistä  ja  riskiskenaarioista.  RISKIT‐analyysikaavio  on  saanut  vaikutteita 
ainakin  SEI:n  riski‐ilmauksista  (tila/seuraus  vs. 
riskitapahtuma/riskiseuraamus).  Kontio  määrittelee  tarkat  prosessikuvaukset 
koko  riskienhallintaprosessille  ja  riskien  tunnistamiselle,  joten  menetelmä 
tarjoaa  täydellisen  käsikirjan  RISKIT‐menetelmän  käyttöönotolle. 
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Prosessikuvauksien  ansiosta  riskien  tunnistaminen  on  mahdollista  irrottaa 
menetelmästä  itsenäiseksi kokonaisuudeksi muuhun käyttöön. Lisäksi Kontio 
suosittelee suuntaviivoja ja tekniikoita riskien tunnistamiseen.  
  PMBOK  (Project  Management  Body  of  Knowledge)  on  PMI:n  (Project 
Management  Institute)  julkaisema  yleisesti  hyväksyttyjä  projektinhallinnan 
tapoja  ja  menetelmiä  dokumentoiva  opas  [PMBOK,  2001].  Oppaasta  on 
julkaistu  kolme  painosta  (viimeisin  vuonna  2004),  ja  uusin  painos  pitäisi 
ilmestyä  loppuvuodesta  2008.  Vaikka  PMBOK  sisältää  yleiseen 
projektihallintaan  liittyviä  käytäntöjä,  on  sillä  yhtymäkohtia 
ohjelmistokehityksen projektienhallintaan ja riskienhallintaan liittyen. Projektin 
riskienhallinta on eriytetty omaksi  luvukseen  ja riskienhallinnan askeleet ovat 
verrattavissa Boehmin [1989] esittämiin vaiheisiin. Riskien tunnistamisen osalta 
PMBOK  listaa  tunnistamisessa  käytettäviä  tekniikoita  ja  kuvaa  prosessin 
kulkua kattavasti.  

McManus  [2004]  erottaa  riskienhallintamenetelmässään  projektin 
riskienhallinnan  (software  project  risk  approach)  ylhäältä  alaspäin  (top‐down) 
ohjautuvaksi  toiminnaksi  ja  itse  riskienhallintatoimet  (risk  management 
practices)  alhaalta  ylöspäin  (bottom‐up)  ohjautuvaksi  toiminnaksi.  Projektin 
riskienhallinnan tulisi olla johdon ohjaamaa ositettua aikataulutettua tekemistä, 
joka  koskee  korkean  tason  päätöksiä  [McManus,  2004].  Pääpaino  tulisi  olla 
suunnitelmien  sisältämien  riskien  ja  mahdollisuuksien  ymmärtämisessä 
ennekuin  suunnitelmat  laitetaan  tuotantoon  [McManus,  2004]. 
Riskienhallintatoimien  tulisi  olla  yksityiskohtaista  jatkuvaa  toimintaa,  ja 
pääpainon  tulisi  olla  jokapäiväisten  operatiivisten  riskien  huomioimisessa 
[McManus,  2004].  Molempia  lähestymistapoja  suoritetaan  riskienhallinnan 
prosesseissa  (tunnistamien, arviointi, eliminointi  jne.) syklisesti koko projektin 
ajan  [McManus,  2004]. Riskien  tunnistamisen  osalta McManus  [2004] käyttää 
termiä riskien löytäminen (discovering risk) ja sisällyttää siihen kuuluvaksi mm. 
riskien  tunnistamisen,  riskien kategorisoinnin,  riskitaksonomiat  (vrt. Carrin  ja 
kumppaneiden  [1993]  riskitaksonomia),  riski‐ilmaukset  (vrt.  Gluchin  [1994] 
riski‐ilmaus) ja riskien omistajien/asianomistajien hallinnan (vrt. Kontion [2001] 
riskin määritelmä). Näyttääkin, että McManus on koostanut kattavan määrän 
riskien  tunnistamisen  tekniikoita  niin  vanhasta  kuin  uudemmastakin 
riskienhallinnan kirjallisuudesta.  

Roy  [2004]  esittää  ProRisk‐nimisen  riskienhallintakehyksen,  jonka 
prosessien  perustana  on  AS/NZS  4350  standardi  (Australian 
riskienhallintastandardi).  Menetelmä  jakaa  riskienhallinnan 
liiketoimintaympäristössä (business domain)  ja operatiivisessa toimintaympäristössä 
(operational  domain)  tapahtuvaksi  toiminnaksi  [Roy,  2004].  Kehys  rakentuu 
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SEI:n  riskitaksonomian  päälle  ja  kehyksen  aktiviteetteihin  kuuluu  mm. 
asianomaisten tunnistaminen ja riskitekijöiden tunnistaminen [Roy, 2004].  

Edellä  esitettyä  kohtaan  voidaan  esittää  kritiikkiä  siitä,  kuuluvatko 
Davisin  [1982], McFarlanin  [1981],  ja Alterin & Ginzbergin  [1978]  tutkimukset 
varsinaisten riskienhallintamenetelmien joukkoon, koska niiden näkökulma on 
selvästi rajoittuneempi. Lisäksi menetelmät ovat suhteellisen vanhoja  ja niiden 
painoarvo  kevyempi  kuin  esimerkiksi  Kontion  [2001]  ja  Boehmin  [1989] 
menetelmissä. Kuitenkin tähän on päädytty, koska edellä mainitut tutkimukset 
olevat hallinneet  riskienhallinnasta käytyä keskustelua  [Lyytinen et al., 1998]. 
Kritiikkiä  voi  esittää  myös  siitä,  olisiko  painoarvoltaan  kevyempiä 
riskienhallintamenetelmiä  [Fairley,  1994;  Lyytinen,  1996;  Roy,  2004]  pitänyt 
esitellä  erikseen  varsinaisista  riskienhallintamenetelmistä  (menetelmät,  jotka 
sisältävät  kattavan  riskienhallinnan  prosessien  kuvauksen,  sisältävät 
riskienhallinnan toteuttamisen menetelmiä ja omaavat teoreettista pohjaa), jotta 
menetelmien  sisällöstä  ja  kattavuudesta  ei  synny  väärää  kuvaa.  Onhan 
epäreilua  asettaa  vastakkain  höyhensarjan  ja  raskaansarjan  ottelijat.  Siksi 
todetaankin,  että  edellä  esitetyistä  menetelmistä  varsinaisiksi 
riskienhallintamenetelmiksi  voidaan  luokitella  Boehmin  [1988;  1989],  SEI:n 
[Williams et al., 1999; Higuera et al., 1994; Dorofee et al., 1996], Kontion [2001] 
ja  McManuksen  [2004]  esittämät  riskienhallintamenetelmät.  Lisäksi  voidaan 
mainita  seuraavia  täysiverisiä  riskienhallintamenetelmiä,  joita  ei  kuitenkaan 
käsitellä  tässä  tutkimuksessa  enempää  heikon  saatavuutensa  vuoksi:  Hallin 
[1998]  P2I2‐menetelmä  (People,  Process,  Infrastructure,  Implementation), 
Karolakin  [1996]  menetelmä  (Just‐In‐Time),  Myersonin  [1996] 
riskienhallintaprosessit  ohjelmistokehitysmenetelmille  ja  Charetten  [1989] 
menetelmä.  PMBOK  [2001]  on  mukana  joukossa  ainoana  ei‐
ohjelmistokehitykseen  liittyvänä menetelmänä,  jotta yleistä projektinhallintaan 
liittyvää riskien tunnistamista voidaan verrata ohjelmistokehitykselle spesifisiin 
menetelmiin. Lisäksi Carrin ja kumppaneiden [1993] riskitaksonomia on riskien 
tunnistamiseen  keskittyvä  tutkimus,  mutta  se  esitetään  muiden  SEI:n 
menetelmien yhteydessä jo tässä luvussa.  
 
4.2 Tutkimuksia riskienhallinnan menetelmistä 
 
Adler  ja  kumppanit  [1999]  asettavat  kyseenalaiseksi  perinteisten 
riskienhallintamenetelmien hyödyllisyyden ja ehdottavat että riskien välttäminen 
(risk  avoidance)  tulisi  tunnustaa  riskienhallintaa  tärkeämmäksi 
projektikäytännöksi.  Menetelmänä  riskien  välttämiselle  Adler  ja  kumppanit 
[1999]  esittävät  käytettäväksi  esimerkiksi  puhtaan  huoneen  (clean  room) 
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tekniikkaa,  joka  tarkoittaa  tiukkoihin  prosesseihin  perustuvaa  ohjelmiston 
kehitystapaa  vaatimusmäärittelystä  lähtien.  Perinteisten 
riskienhallintamenetelmien  (vertailussa mukana  SRE  [Sisti  et  al.,  1994], Boehm 
[1989]  ja TRM  [Higuera  et  al.,  1994]) heikkoutena Adler  ja kumppanit  [1999] 
näkevät  niiden  riippuvuuden  asiantuntijoiden  subjektiivisista  oletuksista. 
Adler  ja  kumppanit  [1999]  näkevät  ristiriidan  myös  siinä,  että  vaikka 
riskienhallintamenetelmät  suosittelevat  käytettäväksi  riskien  välttämistä,  niin 
kuitenkin  riskien  tunnistaminen  ja  kontrollointi  suositellaan  aloitettavaksi  jo 
projektin alussa sen sijaan että panostettaisiin riskien välttämiseen.  

Foo  ja  Muruganantham  [2000]  esittävät  riskien  arviointiin  keskittyvän 
mallin nimeltä SRAM  (software  risk assessment model). Menetelmä perustuu 
kyselykaavakkeeseen,  jonka  avulla  selvitetään  projektiin  liittyvien 
riskitekijöiden  todennäköisyyttä  [Foo  &  Muruganantham,  2000].  Kriittisiä 
riskitekijöitä  –  joita  kyselykaavakkeen  avulla  tunnistetaan  – menetelmään  on 
valittu  yhdeksän,  jotka  kaikki  liittyvät  ohjelmiston  kehitykseen  [Foo  & 
Muruganantham, 2000].  

Walsh  ja Schneider  [2002] esittävät projektin eri osanottajien motivaation 
ja riskikäyttäytymisen tärkeyttä ohjelmistokehityksen menestyksessä. Projektin 
osanottajien  (agenttien)  käyttäytymistä  pyritään  ymmärtämään  agenttiteorian 
(agency theory) avulla [Walsh & Schneider, 2002]. Agenttiteoria liittyy kahden 
osapuolen  väliseen  suhteeseen,  jossa  määräävä  osapuoli  delegoi  tehtäviä 
toiselle  osapuolelle  (agentille)  [Walsh  &  Schneider,  2002].    Edellä  mainittu 
suhde  voidaan  löytää  kaikkien  eri  projektin  osapuolten  (esim.  johtaja, 
toteuttaja, asiakas) väliltä kummankin suuntaisina yhteyksinä (esim. toteuttaja 
pyytää  systeemin  määrittelyä  asiakkaalta  ja  asiakas  pyytää  ominaisuutta 
toteuttajalta).  

Padayachee  [2002]  esittelee  projektijohtajan  näkökulmaa  painottavan  – 
useassa yrityksessä testatun – kehyksen riskienhallinnan arviointiin yrityksessä 
ja  esittelee  riskien  tunnistamiseen  hyväksi  todettuja  asioita  ja  käytäntöjä. 
Riskien  tunnistamisen  kannalta  hyviä  asioita  olivat  mm.  asiakkaan  arvojen 
suosiminen ja riskien tunnistamisen aikana syyttelyn välttäminen.  

Górski  ja Miller [2002] esittelevät menetelmän hajautettujen ympäristöjen 
riskienhallintaan  ja  korostavat  kommunikoinnin merkitystä  prosessin  aikana 
(vrt.  TRM  [Higuera  et  al.,  1994]).  Riskien  tunnistamisen  osalta  kriittisiä 
menestystekijöitä  tällaisessa  kehitysympäristössä  ovat  etenkin  jatkuvasti  auki 
oleva  kommunikointikanava  eri  osapuolten  välillä  ja  historiatietokanta 
vanhoista riskeistä [Górski & Miller, 2002].  

Deursen  ja  Kuipers  [2003]  raportoivat  riskien  arviointiin  keskittyvästä 
menetelmästä,  joka ottaa huomioon primääriset  (primary  facts)  ja  sekundääriset 
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(secondary  facts)  faktat.  Primääriset  faktat  tuotetaan  automaattisesti 
järjestelmän  lähdekoodista  ja  sekundääriset  faktat  asianomistajilta  ja 
dokumentaatiosta,  jonka  jälkeen  kaikki  saadut  faktat  yhdistetään. 
Menetelmässä  on  analogiaa  McManusin  [2004]  ylhäältä  alaspäin/alhaalta 
ylöspäin lähestymistapaan nähden.  

Stahl  ja  kumppanit  [2003]  esittävät  tutkimuksessaan  perinteisten 
riskienhallintamenetelmien sisältävän perustavanlaatuisen heikkouden, eli riski 
nähdään niissä  objektiivisena  totuutena  ja  ehdottavat,  että  riski pitäisi nähdä 
sosiaalisena  luomuksena.  Riskien  luonteen  vuoksi  he  esittävät,  että 
riskienhallinnassa  pitää  hyväksyä  se  tosiasia,  että  riskien  eliminointi  on 
perimmäisesti  mahdotonta  ja  riskienhallinta  luo  valheellisen  kuvan  riskien 
hallinnan  mahdollisuuksista  [Stahl  et  al.,  2003].  Stahl  ja  kumppanit  [2003] 
löytävät  piilevän  vaaran  esimerkiksi  tutkimuksista,  joissa  tuotetaan  kaiken 
kattavia  tarkastuslistoja  tai  listoja  auktoritatiivisista  riskitekijöistä. Olennaista 
olisi siis tunnustaa ja tiedostaa riskin sosiaalinen ja subjektiivinen luonne [Stahl 
et al., 2003].  

Tiwana  ja  Keil  [2004]  esittelevät  riskien  arviointiin  kehittämänsä 
menetelmän  (one‐minute  risk  assessment  tool),  jonka  avulla  projektijohtajat 
voivat nopeasti arvioida projektin tärkeimpiä riskejä. Menetelmän perustana on 
kuusi kriittistä  riskitekijää,  jotka on  saatu haastattelemalla projektijohtajia  (60 
yrityksestä  720 projektista)  [Tiwana & Keil,  2004]. Yhtenä  tekijänä projektien 
onnistumiselle löydetään asiakkaan ja teknisten näkökulmien yhdenmukaisuus 
[Tiwana & Keil, 2004].  

Kwan  ja  Leung  [2007]  arvioivat  SEI:n  ja  PMBOK:n 
riskienhallintamenetelmien  heikkouksia,  kun  niitä  sovelletaan 
ohjelmistoteollisuuden käytännön projekteihin.  Kwan  ja Leung  [2007]  löytävät 
puutteita  mm.  tunnistettujen  riskien  historiatietojen  hyväksikäytössä  ja 
riskienhallinnan  integroimisessa  projektinhallintaan. Myös Roy  [2004]  toteaa, 
että  ollakseen  tehokasta,  riskienhallinnan  tulee  olla  integroitu  osa  muuta 
projektinhallintaa.  

Smith  ja Pichler [2005] kritisoivat perinteisten riskienhallintamenetelmien 
heikkoa  skaalautuvuutta  ketteriin  ohjelmistokehitysmenetelmiin  ja  esittävät 
parannukseksi  ketterille  ohjelmistokehitysmenetelmille  soveltuvia  parhaita 
käytäntöjä.  Riskien  tunnistamisen  osalta  Smith  ja  Pichler  [2005]  tyytyvät 
toteamaan, että riskien tunnistaminen on osa riskienhallintaprosessia.  
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4.3 Kyselytutkimuksia 
 
Moynihan  [1997]  tutkii  kuinka  kokeneet  projektijohtajat  arvioivat  riskejä. 
Tutkimuksessa  Moynihan  [1997]  tuottaa  projektijohtajilta  (14  samalla  alalla 
toimivaa  kokenutta  projektijohtajaa)  projektin  onnistumisen  kannalta 
merkittävät riskitekijät (Moynihanin tutkimuksessa käytetään termiä construct) 
ja  vertaa  niitä  kahteen  kirjallisuudesta  tunnettuun  menetelmään  (Barkin  ja 
kumppaneiden  [1993] riskimuuttujat  ja SEI:n TBQ  [Carr et al., 1993]). Vertailu 
osoittaa  suurta vaihtelevuutta  listausten välillä, mikä asettaen kyseenalaiseksi 
mahdollisuuden tuottaa kattavia listoja riskitekijöistä [Moynihan, 1997].  

Ropponen  ja  Lyytinen  [2000]  selvittivät  tutkimuksessaan 
ohjelmistokehityksen  riskien  osatekijöitä  (components  of  software  development 
risk) sekä niihin vaikuttavia  tekijöitä. Ropposen  ja Lyytisen käyttämiä  termejä 
vastaavat tässä tutkimuksessa riskialkio (riskien osatekijät) ja riskitekijä (riskien 
osatekijöihin  vaikuttavat  tekijät).  Selvitys  kattoi  1100  projektia,  joiden  tiedot 
saatiin  83  projektijohtajalta  [Ropponen  &  Lyytinen,  2000].  Tunnistetut 
riskialkiot  olivat  aikataulu‐  ja  ajoitusriskit,  järjestelmän  toiminnallisuuteen 
liittyvät riskit, alihankkijoihin liittyvät riskit, vaatimusmäärittelyriskit, resurssi‐ 
ja suorituskykyriskit sekä henkilöstöriskit [Ropponen & Lyytinen, 2000]. Lisäksi 
jokaiselle riskialkiolle saatiin erinäinen lista riskitekijöitä. Tutkimuksessa saatiin 
viitteitä  siitä, miten  riskienhallintatekniikkoja  tulisi  käyttää  riskejä  vastaan  ja 
että  riskienhallinta  tulisi  räätälöidä  kehitysympäristön mukaan  [Ropponen & 
Lyytinen, 2000]. Lisäksi yleinen  tietämys riskeistä  ja riskienhallinnasta pienesi 
vaatimusriskejä [Ropponen & Lyytinen, 2000].  

Raz  ja Michael  [2001] esittävät käytetyimpiä  ja  tehokkaaksi  tunnustettua 
riskienhallinnan  työkaluja  projektijohtajille  (500  satunnaisesti  valittua 
projektijohtajaa,  joista  84  vastasi)  tehdyn  kyselyn  perusteella.  Riskien 
tunnistamisen  työkaluista  hyödyllisimmiksi  paremmuusjärjestyksessä 
arvioitiin aivoriihi, ajoittainen riskien raportointi (periodic risk reporting), riskien 
dokumentointilomake  (risk  documentation  form)  ja  tarkastuslistat  [Raz  & 
Michael, 2001]. Lisäksi ne yritykset,  joissa riskienhallintamenetelmiä käytettiin 
merkittävästi  keskimääräistä  laajemmin,  käytettiin  myös  merkittävästi 
enemmän  tarkistuslistoja  [Raz & Michael, 2001]. Muuten yrityksissä käytettiin 
riskien tunnistamiseen samoja menetelmiä [Raz & Michael, 2001].  

Addison  ja  Vallabh  [2002]  tutkivat, miten  projektijohtajat  kontrolloivat 
riskejä.  Samalla  tutkimuksessa  selvitettiin  projektijohtajien  kokemuksia 
yleisesti  kirjallisuudessa  esitetyistä  riskitekijöistä.  Useimmiten  kohdattuja 
riskitekijöitä  olivat  jatkuvat  muutokset  vaatimusmäärittelyssä  sekä 
epärealistiset  aikataulut  ja  budjetit.  Tärkeimmäksi  koettu  riskitekijä  oli 
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epäselvyys  tai  väärinymmärrys  tavoitteissa,  mutta  lähestulkoon  kaikki 
riskitekijät koettiin tärkeiksi [Addison & Vallabh, 2002].  

Wallace  ja  kumppanit  [2004b]  selvittivät  projektijohtajille  (507)  tehdyllä 
kyselyllä pieni‐, keski‐ ja suuririskisten projektien riskitekijöiden ominaisuuksia 
käyttäen  aiemmassa  tutkimuksessaan  [Wallace  et  al.,  2004a]  selvitettyjä 
riskiulottuvuuksia  (käyttäjä,  vaatimusmäärittely,  projektin  kompleksisuus, 
suunnittelu  ja kontrolli,  tiimi  ja organisaatioympäristö). Tutkimuksen  tulokset 
viittaavat  siihen,  että  suuririskisissä  projekteissa  merkittävimmät  riskit  ovat 
vaatimusmäärittelyssä  sekä  projektin  suunnittelussa  ja  kontrolloinnissa 
[Wallace  et  al.,  2004b].  Pieniriskisissä  projekteissa  projektin  kompleksisuus 
sisältää merkittävimmät riskit [Wallace et al., 2004b]. Projektin laajuus vaikutti 
kaikkiin riskiulottuvuuksiin [Wallace et al., 2004b].  

Höst  ja  Lindholm  [2007]  tutkivat  tietojenkäsittelyn  opiskelijoiden 
mielipiteitä  tunnistetuista  riskeistä  hyötyfunktioiden  (utility  functions)  avulla. 
Hyötyfunktioiden  avulla  voidaan  kuvata  kuinka  eri  ihmiset  antavat  arvon 
jollekin ominaisuudelle (esim. onko henkilö riskinvälttäjä vai riskinottaja) [Höst 
&  Lindholm,  2007].  Tutkimus  osoitti,  että  tutkimushenkilöiden  välillä  on 
mielipide‐eroja  riskien vakavuudesta,  ja että ohjelmistoalalla on  ihmisiä,  joilla 
on  taipumusta  riskienottoon  [Höst &  Lindholm,  2007].  Tämä  on  olennainen 
tieto riskienhallinnan ja riskien tunnistamisen kannalta.  

 
4.4 Kenttätutkimuksia 
 
Conrow  ja  Shishido  [1997]  esittävät  riskienhallinnan  implementointia USA:n 
puolustushallinnon  ohjelmistoprojektissa  ja  listaavat  kuusi  riskikategoriaa, 
jotka  on  johdettu  USA:n  puolustusvoimien  ja  ohjelmistokehityksen 
riskienhallinnan tutkimuksissa havaituista riskialkioista.  

Williams  ja  kumppanit  [1997]  raportoivat  SEI:n 
riskienhallintamenetelmien  käyttöönoton  kokemuksista  USA:n 
puolustushallinnon  ohjelmistoprojekteissa  ja  listaavat  tehokkaiksi  ja 
tehottomiksi  todettuja  menetelmiä.  Hyväksi  havaittuja  tekniikoita  riskien 
tunnistamisessa ovat kokemuksien perusteella SRE [Sisti et al., 1994] projektin 
alussa  ja  riski‐ilmauksien  [Gluch,  1994]  käyttö  riskien  mallintamisessa 
[Williams et al., 1997].  

Schmidt  ja  kumppanit  [1999]  etsivät  syitä  siihen,  miksi  projektin 
asianomaiset  piilottelevat  riskejä  ja  ehdottavat  lähestymistapoja  tällaisen 
toiminnan  vähentämiseen.  Tutkimus  toteutettiin  case‐tutkimuksena  huonosti 
menneestä  keskikokoisesta  ohjelmistoprojektista  (mm.  yhdeksän  osumaa 
Boehmin top‐10 tarkastuslistassa) [Schmidt et al. 1999]. Parhaaksi menetelmäksi 
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ongelmiin  todetaan  yhteistyö  kaikkien  osapuolten  kesken  ja  aktiivinen 
kommunikointi [Schmidt et al., 1999].  

Freimut ja kumppanit [2001] arvioivat RISKIT‐menetelmän hyödyllisyyttä 
ja  riittävyyttä  menetelmän  käyttöönoton  yhteydessä  suuressa  Saksalaisessa 
telekommunikaatioalan  yrityksessä.  RISKIT‐menetelmän  käyttöönoton 
kokemukset olivat positiivisia, ja riskien tunnistamisen osalta käytetyt tekniikat 
(tarkastuslistat ja aivoriihi) täydensivät toisiaan [Freimut et al., 2001].  

Han  ja  Huang  [2007]  tutkivat  riskien  todennäköisyyttä  ja  vaikutusta 
ohjelmistoprojekteissa  (115  aiemmin  toteutettu  ohjelmistoprojektia). 
Tutkittaviksi  riskeiksi  valittiin  Wallacen  ja  kumppaneiden  [2004a] 
määrittelemät  27  riskiä,  jotka  oli  jaoteltu  kuuteen  kategoriaan.  Wallace  ja 
kumppanit [2004a] määrittelivät riskit tutkiessaan riskien vaikutusta projektien 
suorituskykyyn.  Tutkimuksen  mukaan  vaatimusriskit  ovat  merkittävin 
projektin  tehokkuuteen  vaikuttavat  tekijä  [Han  &  Huang,  2007].  Projektin 
tehokkuutta parantavia tekijöitä olivat hyvä kehitysmenetelmien suunnittelu ja 
projektin  turhan kompleksisuuden poistaminen  [Han & Huang, 2007]. Lisäksi 
tutkimus tuotti listan merkittävimmistä riskeistä [Han & Huang, 2007].  
 
4.5 Riskien tunnistamiseen keskittyviä tutkimuksia 
 
Schmidt  ja  kumppanit  [2001]  esittelevät  kehyksen  riskien  tunnistamiseen. 
Aluksi  tutkimuksessa  selvitettiin,  mitä  projektijohtajat  (kolme  paneelia 
Suomessa, USA:ssa ja Hong Kongissa, yhteensä 41 henkilöä) näkivät riskeiksi ja 
mitkä  riskitekijöistä  koettiin  kaikkein  tärkeimmiksi.  Saatujen  tietojen 
perusteella  (11  riskitekijää)  Schmidt  ja  kumppanit  [2001]  luokittelivat  riskit 
kategorioihin,  siten  että  kuhunkin  kategoriaan  voidaan  soveltaa  tiettyjä 
menetelmiä.  Tunnistetut  kategoriat  muodostuivat  seuraavien  akselien 
muodostamasta  nelikentästä  (riskien  kategorisointi  kehys):  havaittu  kontrollin 
taso  (perceived  level of control)  ja havaittu riskin suhteellinen  tärkeys  (perceived 
relative importance of risk) [Schmidt et al., 2001]. Varsinainen hyöty kehyksestä 
on  riskien  arvioinnissa,  mutta  sitä  voidaan  käyttää  hyväksi  myös  riskien 
tunnistamisessa. Havaitut riskitekijät toimivat kuitenkin tehokkaammin riskien 
tunnistamisessa. Osa kriittisimmiksi havaituista riskitekijöistä oli sellaisia joihin 
projektijohtajalla  ei  ole  suoraa  vaikuttamismahdollisuutta  (esim.  ylimmän 
johdon sitoutuminen projektiin  ja puutteet käyttäjien sitoutumisessa) [Schmidt 
et  al.,  2001]. Havaituista  riskitekijöistä  vain  yksi  liittyi  teknologiaan:  jatkuvat 
muutokset vaatimusmäärittelyssä [Schmidt et al., 2001].  
  Miler  ja  Górskin  ovat  esitelleet  riskien  tunnistamisen  menetelmiä 
tutkimuksissaan  [Miler,  2005; Miler & Górski,  2004a; Miler & Górski,  2004b]. 
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Projektin  prosesseihin  liittyviä  riskejä  voidaan  tunnistaa  riskimalleihin  (risk 
pattern) perustuvassa menetelmässä,  jossa mallinnetaan eksplisiittisesti riskien 
tunnistamista koskeva prosessi, jonka jälkeen mallia voidaan analysoida [Miler 
&  Górski,  2004b].  Lisäksi  menetelmää  voidaan  käyttää  tarkastuslistojen 
arvioimiseen sekä tukena ryhmätunnistusmetodeissa kuten aivoriihessä riskien 
kuvaamiseen [Miler & Górski, 2004b].  
  Maniasi  ja kumppanit  [2006] esittelevät  taksonomiaan perustuvan mallin 
riskien  tunnistamiseen  (MIRT model  for  identifying  risks with  taxonomies). 
Malli  perustuu  SEI:n  riskitaksonomiaan,  ja  se  jakaa  riskien  tunnistamisen 
prosessin  kolmeen  osaan:  mallin  räätälöintiin,  suoritukseen  ja  seurantaan 
[Maniasi  et  al.,  2006].  Eri  vaiheet  kuvataan  eksplisiittisemmin  kuin  SEI:n 
taksonomiassa,  ja  mallissa  käytetään  hyväksi  mm.  historiatietoa  menneistä 
projekteista [Maniasi et al., 2006].  
  Al‐Shehab  ja  kumppanit  [2006]  esittävät  kausaalikarttojen  (causal maps) 
käyttöä  riskien  tunnistamisessa.  Kausaalikartat  on  diagrammitekniikka 
(diagramming  technique),  jonka  avulla  voidaan  kuvata  visuaalisesti  riskejä, 
niiden  syitä  ja  seurauksia.  Tutkimuksessa  esitellään  kausaalikartan  perusmalli 
(CorMod  eli  causal  core model),  joka  kuvaa  keskimääräisen projektin mallin 
[Al‐Shehab  et  al.,  2006]. Käytännössä mallia voidaan verrata  tarkastuslistaan, 
jonka  alkioiden  välille  on  esitetty  suhteet.  CorModia  voidaan  käyttää 
peruselementtinä  riskien  tunnistamisessa,  ja  sillä  saadaan  luotua  staattinen 
kuva projektin sen hetkisestä  tilasta [Al‐Shehab et al., 2006]. Tutkimuksessa ei 
kuvata menetelmän tarkempaa käyttöä.  
 
4.6 Katsauksen yhteenveto 
 
4.6.1 Kirjallisuuskatsauksen tiivistys aihepiireittäin 
 
Tutkimukset  riskienhallintamenetelmistä  esittelevät  riskien  tunnistamisen 
osalta  menetelmän  laajuudesta  riippuen  tunnistamisen  prosesseja, 
tunnistamisen menetelmiä,  tarkistuslistoja  ja  luokitteluja vaihtelevaan  tapaan. 
Tunnistamisen  menetelmiä  esitellään  pääasiassa  luettelevaan  tyyliin  ilman 
tutkimuksellisia perusteluja menetelmien hyödyllisyydestä. Pääpaino keskittyy 
yleisimmin  tarkastuslistoihin.  Riskienhallinnan  menetelmiin  liittyvät 
tutkimukset ovat kirjava  joukko erilaisia  tutkimuksia. Tutkimuksissa esitetään 
useita  hyviä  huomioita  riskien  tunnistamiseen  liittyen.  Joukosta  voidaan 
tunnistaa  mm.  perinteisiä  riskinhallintamenetelmiä  kritisoivat  ja  arvioivat 
tutkimukset.  Kyselytutkimukset  keskittyvät  pääasiassa  projektijohtajien 
kokemuksiin  ja  sitä  kautta  parhaiden  riskienhallinnan  käytäntöjen 
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selvittämiseen.  Riskien  tunnistamisen  osalta  tutkimukset  selvittävät 
tavallisimmin  tärkeimmäksi  koettuja  riskialkioita  riskilistojen  ja  riskien 
tunnistamisen käytäntöjä. Kenttätutkimuksista  yhteenvetona  voidaan  todeta, 
että  raportteja  riskienhallinnan  käyttöönotosta  ja  kokemuksista  on  melko 
vähän. Saman on aiemmin todennut Freimut ja kumppanit [2001]. Kokemukset 
teorioiden  soveltamisesta  käytännössä  antavat  todellisen  palautteen 
menetelmien  vahvuuksista  ja  heikkouksista.  Herääkin  kysymys,  voiko 
kenttätutkimusten vähäisyydestä päätellä  riskienhallinnan käyttöönottamisien 
laajuutta  tai  tässä  tapauksessa suppeutta? Kenttätutkimuksissa esitetään usein 
täydentäviä  huomioita  ja  havaintoja  riskien  tunnistamisesta.  Riskien 
tunnistamiseen  keskittyvät  tutkimukset  jakautuvat  tasaisesti  eri  aihepiireihin. 
Tutkimuksia on melko vähän, ja ne ovat kaikki kohtalaisen uusia.  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan todeta, että pelkästään riskien 
tunnistamiseen  keskittyvää  kirjallisuutta  on  kohtalaisen  vähän,  ottaen 
huomioon  riskien  tunnistamisen kriittisyys  riskienhallinnassa. Pääsääntöisesti 
riskien  tunnistamisesta  on  kirjoitettu  muun  riskienhallinnan  tutkimuksen 
yhteydessä. Ilmeisiä syitä tähän on ainakin kaksi: riskien tunnistaminen liittyy 
ensimmäisenä  riskienhallinnan askeleena olennaisesti muihin  riskienhallinnan 
prosesseihin.  Lisäksi  yksinään  käytettynä  riskien  tunnistaminen  tuottaa  vain 
tiedon mahdollisista ongelmista ja on täten epäkiinnostava tutkimuskohde.  
 
4.6.2 Katse kokonaisuuteen – käytäntöjä riskienhallintaan  
 
Riskien  tunnistaminen  on  osa  riskienhallintaa,  eikä  sitä  voida  suorittaa 
kiinnittämättä  huomiota  itse  kokonaisuuteen.  Riskienhallinnan  käytännöt 
vaikuttavat  riskien  tunnistamisen  onnistumiseen  merkittävästi.  Tutkimusten 
perusteella  voidaan  tunnistaa  useita  erityisesti  riskien  tunnistamista  tukevia 
hyviä  käytäntöjä  ja  toisaalta  haasteita,  jotka  pitää  tunnistaa  ja  tiedostaa. 
Projektijohtajalle kyseisten asioiden tiedostaminen on tärkeää.  

Tiedä  mitä  teet  –  riskienhallinnan  eksplisiittisyys.  Yksi  suurimmista 
ohjelmistokehityksen  riskienhallinnan  ongelmista  on  sen  monikertainen 
abstraktisuus.  Ensinnäkin  ohjelmistoprojektit  ja  ohjelmistokehitys  ovat  usein 
abstrakteja  kokonaisuuksia  [Moynihan,  1997;  Sommerville,  2004].  Lisäksi 
ohjelmistokehityksen  riskit ovat usein  luonteeltaan  abstrakteja  [Kontio, 2007]. 
Näiden  haasteiden  edessä  useat  tutkimukset  korostavat  eksplisiittisen  ja 
järjestelmällisen riskienhallinnan tärkeyttä [Boehm, 1989; Charette, 1989; Kontio 
2001; Tiwana & Keil, 2004]. Koska riskienhallinnan tulisi olla mahdollisimman 
yksityiskohtaista  ja  hallittua,  voidaan  samaa  vaatia  käytettävältä 
riskienhallintamenetelmältä.  Kuitenkin  suurimmasta  osasta 
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riskienhallintamenetelmiä  puuttuu  eksplisiittinen  kuvaus  riskienhallinnan 
toteuttamisesta  ja  kokonaisuus  jää  erinäisten  menetelmien  ja  käytäntöjen 
kuvaukseksi.  Tällöin  riskienhallintakin  jää  abstraktiseksi.  Hyvän 
riskienhallintamenetelmän  tulisikin  sisältää  kohtuullisen  yksityiskohtaisella 
tasolla  menetelmän  implementoinnin  kuvaus.  Hyvä  esimerkki  tällaisesta 
riskienhallintamenetelmästä on Kontion [2001] RISKIT‐menetelmä, joka sisältää 
prosessikuvaukset  kaikista  riskienhallinnan  vaiheista.  Prosessikuvausten 
hyödyllisyys  osoittautui  mm.  Freimutin  ja  kumppaneiden  [2001]  RISKIT‐
menetelmän  käyttöönotossa.  Sama  abstraktisuuden  välttäminen pätee  riskien 
tunnistamisessa. Riskienhallintamenetelmän tulisi kuvata riskien tunnistamisen 
prosessi kohtalaisella tarkkuudella.  

Tiedä missä olet – tunnista pelikenttä. Riskienhallinnassa on hyvä erottaa 
eri  toimintaympäristöt  ja  toimia  aktiivisesti kaikissa niiden vaatimalla  tavalla 
[Higuera  et  al.,  1994; Deursen & Kuipers  2003; McManus,  2004]. Myös useat 
riskien  luokittelut  [Barki  et  al.,  1993;  Keil  et  al.,  1998;  Schmidt  et  al.,  2001; 
Wallace et al., 2004a], tarkastuslistat [Boehm, 1989; Moynihan, 1997; Ropponen 
& Lyytinen, 2000; Lawrence et al., 2001; Tiwana & Keil, 2004; Han & Huang, 
2007]  ja  taksonomiat  [Carr  et  al.,  1993;  Maniasi  et  al.,  2006]  tukevat  eri 
toimintaympäristöjen  tunnistamista.  Moni  tutkimus  painottaa  asiakkaan 
sitoutumisen  tärkeyttä  ja  asettamista  korkeimmalle  prioriteetille  [Williams  et 
al., 1997; Kontio 2001; Padayachee, 2002; Tiwana & Keil, 2004]. Lisäksi on hyvä 
muistaa,  että ohjelmistokehitys on organisaatioissa  tapahtuvaa  toimintaa,  jota 
voidaan mallintaa yleisten organisaatioteorioiden avulla [Lyytinen et al., 1996]. 
Projektijohtajalla tulisi olla tietämystä myös näistä teorioista.  

Tiedä mitä olet – riskienhallinnan arviointi.  Jos  (ja kun) organisaatiossa 
käytetään riskienhallintaa, kannattaa käytettävä menetelmä arvioida [Sisti et al., 
1994;  Lyytinen  et  al.,  1996;  Padayachee,  2002].  Riskienhallinnan  arvioinnilla 
saadaan  selville organisaation nykytila, mahdolliset heikkoudet  ja vahvuudet 
sekä  riskienhallinnan kypsyys.  Se, millä kypsyystasolla  riskienhallinta  on, on 
seurausta henkilöiden  riskienhallinnan  tietämyksen  tasosta,  joka  taas korreloi 
suoraan  riskien  esiintymisherkkyyteen.  Toisaalta  alhainen  kypsyystaso  voi 
vaikuttaa siihen, että riskejä ei osata tunnistaa, ja osa riskeistä jää tunnistamatta. 
Toisaalta  alhainen kypsyystaso vaikuttaa kasvattavasti  tunnistettavien  riskien 
määrään.  

Yksin  et  ole  mitään  I  –  levitä  tietoa.  Projektin  osallistujien  tietoisuus 
riskeistä  on  tärkeä  osa  riskienhallinnan  onnistumisessa  [Schmidt  et  al.,  1999; 
Ropponen  &  Lyytinen,  2000].  Sama  pätee  riskien  tunnistamiseen:  riskien 
tunnistaminen  on  usean  projektiin  liittyvän  henkilön  tehtävä  ja  tietoisuus 
tehtävän  tärkeydestä  vaatii  asian  mukaisia  toimenpiteitä.  Projektijohtajan 
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(organisaation tuella) tulisi tukea riskienhallintakulttuuria ja levittää tietämystä 
riskienhallinnasta ja riskeistä.  
  Yksin  et  ole  mitään  II  –  jatkuva  kommunikointi.  Riskienhallinnassa 
jatkuvan  kommunikoinnin merkitys  on  suuri  ja  sen  tärkeyttä  ei  voi  korostaa 
liikaa [Higuera et al., 1994; Dorofee et al., 1996; Schmidt et al., 1999; Jiang et al., 
2000;  Kontio,  2001;  Górski & Miler,  2002].  Kommunikoinnin  avulla  voidaan 
jakaa  riskienhallinnan  vastuita  ja  vähentää  kaikkien  osapuolten  riskejä. 
Projektijohtajan  tulisi  saada  motivoitua  kaikki  osallistumaan  keskusteluun, 
jotta riskejä ei jäisi tunnistamatta. Muutosvastarinnan voimaa ei tule aliarvioida 
riskien tunnistamisessakaan.  
  Tiedosta vastustus  I –  riskin  luonne. Vaikka  riskienhallinta olisi kuinka 
järjestelmällistä  ja  tehokasta,  tulee  aina muistaa  riskiin  liittyvä  perimmäinen 
epävarmuus  ja sen arvaamaton  luonne.  Jokainen mahdollisuus sisältää  riskin, 
ja  jokainen riski on mahdollinen. Riskienhallinnan yhtenä kultaisena sääntönä 
voitaisiin pitää vanhaa partiolaisten sanontaa: ”ole valmis”.  
  Tiedosta  vastustus  II  –  ihmisen  luonne.  Vähintään  yhtä  tärkeää  riskin 
luonteen  tiedostamisen  kanssa  on  ihmisen  luonteen  tiedostaminen.  Useat 
tutkimukset  kertovat  projektihenkilöiden motivaatioista  [Walsh &  Schneider, 
2002],  rajoituksista  [Davis,  1982;  Adler  et  al.,  1999;  Stahl  et  al.,  2003]  ja 
riskikäyttäytymisestä  [Schmidt  et  al.,  1999;  Höst  &  Lindholm,  2007] 
riskienhallintaan merkittävästi vaikuttavana tekijänä.  
 
4.6.3 Riskien tunnistaminen – tutkimusten pääpaino 
 
Kirjallisuuskatsauksen  perusteella  voidaan  löytää  seuraavia  eri 
pääpainotusalueita  riskien  tunnistamisen  osalta:  riskien  luokittelu, 
tarkastuslistat,  riskien  tunnistamisen  prosessi  ja  riskien  tunnistamisen 
menetelmät. Lisäksi aihetta sivuavat riskin luonteeseen ja riskikäyttäytymiseen 
liittyvät  tutkimukset,  joissa  pääpanona  on  erityisesti  perinteisten 
riskienhallintamenetelmien kritisointi. Riskien  luokittelu  ja  tarkastuslistat ovat 
selvästi eniten tutkittu aihe. Riskien tunnistamisen prosessi on selvästi vähiten 
tutkittu  aihe.  Riskien  tunnistamisen  menetelmien  osalta  tarkastuslistojen  ja 
riskien  luokittelun  lisäksi  on  esitetty muutamia  uusia  tekniikoita.  Kuitenkin 
menetelmien osalta parasta antia ovat niiden hyödyllisyydestä viitteitä antavat 
tutkimukset.  Yleensä  menetelmiä  tyydytään  kuitenkin  vain  listaamaan  tai 
kuvaamaan.  Tämä  on  mitä  ilmeisimmin  seurausta  siitä,  että  riskien 
tunnistamisen  menetelmät  ovat  myös  yleisesti  muillakin  aloilla  käytettyjä 
tekniikoita,  ja  lisäksi  tekniikoiden  käyttö  on  projektijohtajan  osaamisesta 
riippuvaista.  Täten  mielenkiinto  on  keskittynyt  menetelmiin,  joista  voidaan 
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tuottaa  ohjelmistokehitykselle  spesifisiä  tietoja  (riskien  luokittelu  ja 
tarkastuslistat)  ja  joihin  tutkimusta  on  ollut  helppo  tehdä.  Myös  riskin 
luonteeseen  ja  riskikäyttäytymiseen  liittyvää  tutkimusta  löytyy muiden alojen 
tutkimuksesta  (esim.  projektinhallinnan  tutkimus,  yleinen  riskiteoria, 
psykologia).  
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5 Riskien tunnistaminen 
 
Tässä  luvussa  tarkastellaan  edellisen  luvun  kirjallisuuskatsauksessa 
tunnistettuja  riskien  tunnistamisen  osa‐alueita.  Huomiota  kiinnitetään 
erityisesti siihen, miten riskien tunnistamisessa pystytään vastaamaan aiemmin 
esitettyihin  ohjelmistokehityksen  haasteisiin,  sekä  miten  tunnistettuja 
riskienhallinnan hyviä käytäntöjä voidaan huomioida  riskien  tunnistamisessa. 
Ensin  käsitellään  riskien  tunnistamisen menetelmiä,  tarkastuslistoja  ja  riskien 
luokittelua.  Viimeisenä  käsitellään  tutkimuksissa  yleisesti  paitsioon  jäänyttä 
riskien  tunnistamisen prosessia. Riskin  luonne  ja  riskikäyttäytyminen  jätetään 
tarkemman  käsittelyn  ulkopuolelle,  koska  niiden  tutkimus  liittyy  pääasiassa 
muille aloille. Kuitenkin nämä ominaisuudet huomioidaan käsittelyssä, koska 
ne liittyvät olennaisesti menestykselliseen riskien tunnistamiseen.  
 
5.1 Riskien tunnistamisen menetelmät 
 
Riskien  tunnistamisen  menetelmillä  tarkoitetaan  tekniikoita  ja  menetelmiä, 
joilla  riskejä  (riskialkioita)  tunnistetaan.  Esimerkiksi  Boehm  [1989]  esittelee 
menetelminä  tarkastuslistat,  päättelyt,  oletusanalyysit  ja  hajotuksen. 
Tarkastuslistat  ovat  yleisin  ja  tutkituin  menetelmä  ja  usein 
riskienhallintamenetelmät  esittelevät  jonkin  tarkastuslistan.  Lisäksi 
kirjallisuudessa esitetään useita muita menetelmiä, mutta yleensä menetelmät 
jäävät maininnan tai esittelyn tasolle, ilmeisesti koska menetelmät ovat yleisesti 
muillakin  aloilla  käytettyjä  tekniikoita.  Alakohdassa  5.1.1  esitellään  lyhyesti 
riskien  tunnistamisen  menetelmiä.  Tarkastuslistoja,  taksonomioita  ja  riskien 
luokittelua  tarkastellaan  tarkemmin  alakohdassa  5.1.2.  Esittelyt  toimivat 
pohjana alakohdan 5.1.3 menetelmien arvioinnille.  
 

5.1.1 Menetelmien esittelyä 
 
Taulukossa  2  esitetään  otanta  tutkimusten  tavasta  käsitellä  riskien 
tunnistamisen  menetelmiä.  Taulukko  havainnollistaa  menetelmien  suurta 
hajontaa. Tarkastuslistat on eniten osumia saanut menetelmä, vaikka suurin osa 
pelkästään  tarkastuslistoihin  liittyvistä  tutkimuksista  on  jätetty  otannan 
ulkopuolelle. Lisäksi  taksonomiat,  joka on myös  tarkastuslista, on  taulukossa 
omana  tunnistamismenetelmänään.  Myös  riskien  luokitteluihin  liittyvät 
tutkimukset  on  jätetty  vertailusta  pois.  Taulukossa  sarakkeittain  esitetyt 
menetelmät  voivat  sisältää  erilaisia  menetelmän  toteutuksia.  Esimerkiksi 
tarkastuslistat, taksonomiat ja haastattelut voivat olla erisisältöisiä. Samoin on  
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Dokumenttien 
katselmoinnit 

Hajo‐ 
tus 

Aivo‐ 
riihi 

Delp‐ 
hi 

Haastat‐
telut 

Tarkastus‐
listat 

Takso‐
nomia

Päätösten
analysointi

Oletusten 
analysointi 

Diagram‐
mit 

Muut
 

Boehm    E        E  E  E    M 

PMBOK  E    E  E  E  E+A    E  E  E 

SRE              E       

TRM                    E 

RISKIT      M+A    M  M+A        M 

Roy [2004]      M  M           

Fairley 
[1994] 

                  E 

Lyytinen 
[1996] 

          E       

Maniasi 
[2006] 

            E+A       

Schmidt 
[2001] 

          E+A       

Al‐Shehab 
[2006] 

                E+A 

Miler & 
Górski 
[2004a] 

                  E+A

Raz ja 
Michael 
[2001] 

    A      A        A 

 

Taulukko  2.    Riskien  tunnistamiseen  liittyvien  tutkimusten  tapa  käsitellä 
tunnistamisen menetelmiä (E = esittely, A = arviointi ja M = mainita).  
 
hyvä  huomata,  että  ensimmäisen  rivin menetelmät  voivat  olla hyvin  läheisiä 
toisilleen:  esimerkiksi  taksonomiat  voidaan  toteuttaa  haastattelun muodossa, 
aivoriihi  voi  olla  diagrammimenetelmän  pohjana  tai  hajotus  dokumenttien 
katselmoinnin  tekniikkana.  Taulukon  symbolit  tarkoittavat  seuraavaa:  E 
tarkoittaa, että menetelmä esitellään vähintään pääpiirteittäin; A tarkoittaa, että 
menetelmää arvioidaan jollakin tavalla; M tarkoittaa, että menetelmä mainitaan 
käytettäväksi  riskien  tunnistamisessa.  Seuraavassa  menetelmät  esitellään 
lyhyesti.  

Dokumenttien  katselmoinnissa  (documentation  reviews)  kiinnitetään 
huomiota  projektin  dokumenttien  puutteisiin  ja  ristiriitoihin  [PMBOK,  2001]. 
Yksi  mahdollinen  katselmointitekniikka  on  hajotus,  jolla  tarkoitetaan 
esimerkiksi  projektisuunnitelmassa  tai  vaatimusmäärittelyssä  epämääräisesti 
kuvatun kokonaisuuden purkamista osiin [Boehm, 1989]. Usein dokumenteissa 
keskitytään  parhaiten  tunnettuihin  osa‐alueisiin  tai  teknisiin  haastavuuksiin. 
Samalla  dokumentteihin  voi  jäädä  jokin  epämääräinen  termi  kuten  tiedon 
hankinta,  alihankkijan  tehtävät,  tietokantahallintajärjestelmän  funktiot  tai 
järjestelmän  integrointi  [Boehm,  1989].  Tällaiset  epämääräisyydet  sisältävät 
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helposti merkittäviä riskejä kuten yksinkertaistettuja ongelmia, monimutkaisia 
vuorovaikutuksia tai merkittäviä muutoksien lähteitä. [Boehm, 1989].  

Aivoriihessä on tarkoitus tuottaa ideoita mahdollisista projektia koskevista 
riskeistä mahdollisimman  laajasti  ja  ennakkoluulottomasti. Listatuille  riskeille 
tunnistetaan  niiden  alkuperät  (riskitekijät)  yhteisesti,  jonka  jälkeen  ne 
kategorisoidaan  ja  niiden  määritelmiä  tarkennetaan.  Aivoriihellä  on  vetäjä 
(esim.  projektijohtaja)  ja  sen  jäsenet  voidaan  koostaa  esimerkiksi  projektin 
henkilöistä tai asiantuntijoista. [PMBOK, 2001].   

Delphi‐tekniikalla  (delphi  technique)  tarkoitetaan  menetelmää  saada 
konsensus  jostakin  asiasta  asiantuntijoiden  kesken.  Aluksi  tietoa  kerätään 
asiantuntijoilta  nimettömästi,  jonka  jälkeen  saatua  tietomassaa  aletaan 
suodattaa  valitulla  tavalla. Menetelmän  avulla  voidaan  vähentää  vääristymiä 
tunnistetuissa  riskeissä  ja  vähentää  yksittäisen  henkilön  liiallista  vaikutusta 
riskien tunnistamisen lopputulokseen. [PMBOK, 2001].  

Haastatteluissa (interviews) haastatellaan yleensä kokeneita projektijohtajia 
tai  asiantuntijoita.  Riskien  tunnistamisesta  vastaava  valitsee  asiaankuuluvat 
henkilöt  haastatteluun  ja  esittelee  heille  tarvittavat  tiedot  projektista.  Riskejä 
tunnistetaan  kokemuksen,  projektin  tietojen  ja  mahdollisten  muiden 
hyödyllisten lähteiden avulla. [PMBOK, 2001].  

Tarkastuslistat  tarkoittavat  jollakin  menetelmällä  listattuja  riskitekijöitä, 
joiden  avulla  tunnistetaan  projektin  riskejä.  Tarkastuslista  voi  perustua 
esimerkiksi menneistä projekteista saatuihin  tietoihin. Tarkastuslistojen huono 
puoli  on  mahdottomuus  tehdä  täysin  kattavia  listauksia  riskeistä.  Käytössä 
olevia  tarkastuslistoja  tulisi päivittää  ja  räätälöidä  tarpeen mukaan menneistä 
projekteista saaduilla tiedoilla. [PMBOK, 2001].  

Taksonomia  tarkoittaa  järjestelmää,  jolla  ositetaan  tietämystä  ja 
määritellään  tietämyksen  osien  suhteita  toisiinsa  [Carr  et  al.,  1993].  Tämä 
tarkoittaa käytännössä riskialkioiden luokittelua hallittaviin kokonaisuuksiin ja 
kokonaisuuksien välisiä relaatioita. Toisin sanoen taksonomia yhdistää riskien 
luokittelun  ja  tarkastuslistan.  Taksonomia  kuvautuu  tavallisesti  puumaisena 
rakenteena.  Riskien  tunnistamisessa  käytetään  hyväksi  taksonomian  osiin 
liittyviä  kysymyksiä.  Vaikka  taksonomia  on  käytännössä  tarkastuslista, 
esitetään se omana menetelmänään erityispiirteidensä vuoksi.  

Päätösten analysoinnilla  tarkoitetaan  järjestelmän avainpäätösten  taustojen 
analysointia.  Jos  päätösten  taustalla  olevat  syyt  eivät  ole  teknisiä  tai 
projektijohtamiseen  liittyviä, on usein kyseessä kriittinen ohjelmistoon  liittyvä 
riskialkio. Tällaisia  ovat  esimerkiksi politiikan  (esim.  alihankkijan valinta)  tai 
markkinoinnin (esim. aikataulu projektille) ajamat päätökset. [Boehm, 1989].  
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Oletusanalyysilla  tarkoitetaan  projektin  yleensä  ylioptimististen 
olettamusten  analysointia.  Optimistisiin  oletuksiin  sisältyy  usein  vakavien 
riskien  vaara.  Tällaisten  oletusten  taustalla  ovat  usein  ohjelmistokehityksen 
ulkopuolisten henkilöiden  (esim.  talousihmisten  tekemä budjetti  tai käyttäjien 
mahdottomat  toiminnallisuusvaatimukset)  tekemät  päätökset,  yhdistettynä 
ohjelmistokehitystä  tekevien  ihmisten  haluun  välttää  konflikteja. 
Tunnusomaisia lausahduksia tällaisille riskeille ovat: ”Tämä saadaan tehtyä, jos 
meillä  on  parhaat  ohjelmoijat”;  ”Asia  saadaan  hoidettua,  jos  meillä  on 
tietokanta  asennettuna  ajoissa”.  Tällaisissa  oletuksissa  piilee  usein  riskejä. 
[Boehm, 1989].  

 Diagrammitekniikoilla voidaan tunnistaa käytettävästä tekniikasta riippuen 
erilaisia riskejä. Tavallisimmin diagrammien avulla tunnistetaan riskien syitä ja 
seurauksia.  Lisäksi  diagrammeilla  voidaan  mallintaa  projektin  prosesseja  ja 
tapahtumien jaksottumista, ja tunnistaa sitä kautta riskejä.  PMBOK [2001].  

Menetelmien  käytöstä  tutkimukset  suosittelevat  riskien  tunnistamiseen 
useamman menetelmän – usein formaalin (esim. tarkastuslista) ja epäformaalin 
(esim.  aivoriihi)  menetelmän  –  yhdistämistä  [Boehm,  1989;  Kontio,  2001; 
PMBOK, 2001; Raz & Michael, 2001; Freimut et al., 2001]. Yleensä suosituksen 
perusteena  ei  esitetä  tutkimuksellista  näyttöä.  Kokonaiskuvaksi  alan 
kirjallisuudesta jääkin yksittäisiä ilmaan heitettyjä menetelmiä, joiden käyttö jää 
projektijohtajan  harkinnan  varaan.  Tämän  vuoksi  menetelmien  käytöstä 
esitellään yleinen PMBOK:n  [2001] suositus. PMBOK  [2001] suosittelee riskien 
tunnistamisen  rungoksi  seuraavien  menetelmien  käyttämistä  esitetyssä 
järjestyksessä:  
 

1) Dokumenttien katselmoinnit 
2) Tiedonkeräystekniikat (information gathering techniques) 
3) Tarkastuslistat 
4) Oletusanalyysit 
5) Diagrammitekniikat.  

 
Myöskään  PMBOK  ei  kerro  perusteluita  esittämälleen  tavalle  käyttää 
tunnistamisen  menetelmiä,  vaikkakin  listauksesta  on  havaittavissa  selvä 
johdonmukaisuus. Dokumenttien katselmoinnilla päästään projektin ytimeen ja 
voidaan  tunnistaa ongelmat  suurissa  linjauksissa  tai kuvausten  tarkkuudessa. 
Samalla projektin tavoitteet  ja realiteetit tulevat tutuiksi kaikille osanottajille  ja 
saavutetaan  hedelmällinen  pohja  tiedonkeräystekniikoille. 
Tiedonkeräystekniikat  tarkoittavat  esimerkiksi  aivoriihtä,  delphi‐tekniikoita, 
haastatteluja  ja  SWOT‐analyysiä  (strengths,  weaknesses,  opportunities,  and 
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threats)  [PMBOK,  2001].    Näissä  menetelmissä  riskien  tunnistaminen  on 
luonteeltaan vapaamuotoista, jolloin riskejä voidaan tunnistaa mahdollisimman 
laajasti.  Tämän  jälkeen  voidaan  siirtyä  formaalimpiin  menetelmiin  eli 
tarkastuslistoihin,  joilla  voidaan  käydä  järjestelmällisesti  läpi  kaikki projektin 
osa‐alueet.  Tarkastuslistat  tuovat  tunnistamiseen  järjestelmällisyyttä  ja 
kattavuutta.  Toisaalta  suoritettuna  vapaamuotoisten  menetelmien  jälkeen, 
tarkastuslistat eivät ohjaa  riskien  tunnistamista  liiaksi. Oletusanalyysillä  (sekä 
muilla  analyysitekniikoilla)  voidaan  täydentää  riskien  tunnistamista. 
Diagrammitekniikoilla  voidaan  käsitellä  jo  tunnistettuja  riskejä  ja  tunnistaa 
esimerkiksi  riskien  syitä  ja  seurauksia.  Lisäksi  diagrammit  tarjoavat 
havainnollisen esitystavan projektin riskeistä.  
 
5.1.2 Tarkastuslistat, taksonomiat ja riskien luokittelu 
 
Tarkastuslistat,  riskien  luokittelu  ja  taksonomiat  liittyvät  kaikki  läheisesti 
toisiinsa:  tarkastuslistoilla  voidaan  esitellä  joukko  riskialkioita;  riskialkiot 
voidaan  jaotella  riskien  luokittelun  mukaisesti;  taksonomia  muodostaa 
rakenteen riskialkioiden ja luokkien välille.  

Riskien tunnistamisen yhteydessä riskit voidaan luokitella valitulla tavalla 
helpommin  hahmotettaviin  kokonaisuuksiin  [Charette,  1989].  Erilaisia 
tutkimuksen  menetelmin  tuotettuja  luokitteluja  on  esitetty  useita  [Charette, 
1989; Carr et al., 1993; Barki et al., 1993; Keil et al., 1998; Schmidt et al., 2001; 
Wallace et al., 2004a]. Luokitteluja esitetään myös yleisteoksissa  [Murch, 2001; 
Sommerville,  2004], mutta  niissä  ei  yleensä  esitettä perusteluja  kategorioiden 
muodostamisesta. Pääosin  luokittelut perustuvat merkittäviksi  tunnistettuihin 
riskialkioihin  ja  niiden  erilaisiin  ryhmittelyihin.  Luokittelut  pitävät  sisällään 
tavallisesti  kolmesta  kuuteen  eri  kategoriaa.  Riskien  tunnistamisen  kannalta 
luokittelujen  vertailu  ei  ole  mielekästä.  Riskien  luokittelua  voidaan  käyttää 
hyväksi riskienhallinnan muissa vaiheissa. Keil  ja kumppanit [1998] esittelevät 
eri  kategorioille  niille  soveltuvia  ratkaisustrategioita.  Projektijohtajalle 
ratkaisustrategiat antavat työkaluja riskien kontrollointia varten.  

Tarkastuslistat  ovat  kirjava  joukko  erilaisia  ja  eritavoin  muodostettuja 
listoja.  Tarkastuslistat  voivat  perustua  riskien merkittävyyteen  (niin  sanotut 
top‐listat)  [Boehm,  1989;  Ropponen  ja  Lyytinen,  2000;  Lawrence  et  al.,  2001; 
Han  &  Huang,  2007]  tai mielivaltaisuuteen  [Foo  & Muruganantham,  2000]; 
painottua  vaatimusmäärittely‐  [Davis  1982;  Lawrence  et  al.,  2001], 
implementointi‐  [Alter & Ginzberg,  1978], projektinhallinta‐  [McFarlan,  1981] 
tai  ohjelmistokehitysriskeihin  [Boehm,  1989;  Ropponen  ja  Lyytinen,  2000; 
Lawrence  et  al.,  2001].  Tarkastuslistoja  on  tuotettu  tutkimuksen menetelmin 
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[Moynihan,  1997;  Ropponen &  Lyytinen,  2000;  Tiwana & Keil,  2004; Han & 
Huang,  2007]  ja  epäformaalimmin  kokemukseen  tai  intuitioon  perustuen 
[Boehm, 1989; Foo & Muruganantham, 2000].  

Vaikka  tarkastuslistat  on  selvästi  eniten  tutkittu  menetelmä 
kirjallisuudessa,  liittyy  niihin  joitakin puutteita. Yhden merkittävän puutteen 
tuo esiin Moynihan [1997], joka tutkimuksessaan löytää merkittäviä eroja siinä, 
miten  saman alan asiantuntijat kokevat merkittävimmät ohjelmistokehityksen 
riskit.  Se  että  saman  alan  asiantuntijoiden  tuottamat merkittävimpien  riskien 
tarkastuslistat  eroavat  suuresti,  antaa viitteen  siitä,  että kaiken kattavat  tiiviit 
tarkastuslistat ovat mahdottomuus. Toisaalta kaikki mahdolliset riskit sisältävä 
tarkastuslista  paisuu  hallitsemattoman  laajaksi.  Tarkastuslista  onkin  aina 
monen tekijän kompromissi, johon vaikuttavat mm. tarkastuslistan kattavuus ja 
käyttötarkoitus.  Tarkastuslistojen  ongelmana  voidaan  pitää  myös 
ohjelmistokehityksen  dynaamisuutta  ja  muuttuvia  tekniikoita.  Esimerkiksi 
Boehm  [2001]  toteaa  top‐10  ‐tarkastuslistansa  [1991]  olevan  tietyissä 
tapauksissa puutteellinen. Lisäksi tarkastuslistat saattavat yksipuolistaa riskien 
tunnistamista,  jos  tarkastuslistan  riskialkiot  eivät  täsmää  toimialaan  tai 
projektin ominaisuuksiin [Kontio, 2001]. Myös jo aiemmin mainittu riippuvuus 
projektijohtajan  osaamisesta  vaikuttaa  tarkastuslistojen  tehokkuuteen.  Näitä 
näkökulmia ajatellen tarkastuslistojen vertailu menettää merkityksen. Sen sijan 
voidaan  miettiä,  miten  tarkastuslistoja  ja  niiden  käyttöä  voidaan  parantaa 
ajatellen edellä mainittuja puutteita.  

Kontio  [2001]  esittää  RISKIT‐menetelmän  yhteydessä  kehyksen 
riskienhallinnan parantamiseen,  joka perustuu Basilin  [1993] kokemustehtaaseen 
(experience  factory).  Kokemustehdas  tarkoittaa  tiivistetysti  aiemmissa 
projekteissa  kerättyjen  kokemuksien  ja  tiedon  hyödyntämistä  projektin 
riskienhallinnassa.  Kokemustehdasta  voidaan  käyttää  myös  riskien 
tunnistamisessa  tarkastuslistojen  räätälöintiin.  Samaa  ideaa  ovat  esittäneet 
käytettäväksi myös Barros  ja kumppanit  [2004],  joiden menetelmässä pyritään 
luomaan  skenaarioperustainen  (scenario  based)  tietämyskanta  riskienhallinnan 
tukemiseen.  Tunnistetut  riskit  tallennetaan  tietämyskantaan  riskin 
perustyyppeinä  (risk  archetype).  Riskin  perustyyppi  on  tietorakenne,  joka 
sisältää  kuvauksen  riskistä  ja  ratkaisustrategiasta  riskitapahtumaa  ennen  ja 
jälkeen  [Barros  et  al.,  2004].  Maniasi  ja  kumppanit  [2006]  esittävät 
taksonomiaan  perustuvassa  riskien  tunnistamismenetelmässä  ensimmäiseksi 
askeleeksi  taksonomian  räätälöintiä.  Historiatietojen  hyväksikäyttämisestä 
riskien  hallinnassa  ovat  maininneet  Górski  ja  Miler  [2002]  hajautetuissa 
kehitysympäristöissä  ja  Boehm  [1989]  riskienhallintamenetelmässään. 
Tarkastuslistojen  räätälöinti  ja  ajan  tasalla  pitäminen  tulisi  olla  osa  riskien 
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tunnistamisen prosessia. Lisäksi räätälöinnissä tulisi ottaa huomioon aiemmissa 
projekteissa koetut riskit ja riskeistä tulisi pitää tietokantaa.  

Tarkastuslistojen räätälöinti auttaa useisiin edellä esitettyihin puutteisiin, 
joita  tarkastuslistojen  käyttöön  liittyy.  Räätälöinti  ei  kuitenkaan  auta 
tarkastuslistojen  riippuvuuteen  projektijohtajan  osaamisesta.  Taksonomiat  ja 
erityisesti taksonomioihin perustuvat kysymykset (TBQ) ovat osaltaan ratkaisu 
kyseiseen  ongelmaan.  Hyvänä  esimerkkinä  voidaan  ottaa  useissa 
tutkimuksessa  [Davis,  1982;  Boehm,  1989;  Ropponen  &  Lyytinen,  2000; 
Lawrence et al., 2001; Schmidt et al., 2001; Wallace et al., 2004b] merkittävinä 
riskeinä  esiin  nousevat  vaatimusmäärittelyriskit.  Tutkimuksissa 
vaatimusmäärittelyriskejä perustellaan tärkeiksi, listataan, kuvataan ja esitetään 
ohjeita näiden välttämiseen. Itse tunnistamisen osalta anti jää vähäisemmäksi.  
 

 
 

Kuva 4. SEI:n riskitaksonomia [Carr et al., 1993].  
 
Ainoastaan Davis [1982] esittää kattavan kokoelman menetelmiä luettelemiensa 
vaatimusmäärittelyriskien  tunnistamiseen,  ja  luettelee  taksonomian  tapaan 
esitettäviä  kysymyksiä  riskien  tunnistamiseen.  Kuitenkin  Davisin  [1982] 
kysymyksiä  vaivaa  rakenteen  ja  kokonaishahmotuksen  puute  taksonomiaan 
verrattuna.  SEI:n  taksonomiassa  [Carr  et  al.,  1993],  joka  esitetään  kuvassa  4, 
vaatimusmäärittely  sisältää  seitsemän  attribuuttia:  vakaus  (stability), 
aukottomuus  (completeness), selkeys  (clarity), kelpoisuus  (validity),  toteutettavuus 
(feasibility),  ennakkotapaus  (precedent)  ja mittakaava  (scale). Kysymyksiä  (TBQ) 
kuhunkin  attribuuttiin  sisältyy  erinäinen  määrä.  Esimerkiksi  kelpoisuus 



 44 

(johtaako  vaatimusmäärittely  asiakkaan  haluamaan  lopputulokseen)  sisältää 
kysymykset [Carr et al., 1993]:  
 

•  Onko  sellaisia  vaatimuksia  jotka  eivät  välttämättä  määrittele  mitä 
asiakas haluaa? 

• Jos kyllä, niin miten tämä ratkaistaan? 
•  Ymmärrättekö vaatimukset samalla tavalla kuin asiakas?  

• Jos kyllä, niin millä tämä todennetaan? 
•  Miten vaatimukset validoidaan?  

• Prototyypit, analysoinnit, simuloinnit.  
 
Taksonomiaan  yhdistetyt  kysymykset  ovat  suora  ohje  siitä, mitä  kysymyksiä 
projektijohtajan  tulee  esittää  johdatellessaan  projektin  henkilöitä  riskien 
tunnistamiseen. Erityisesti kokemattomalle projektijohtajalle eksplisiittinen lista 
kysymyksistä on hyödyllinen.  
 
5.1.3 Menetelmien arviointia 
 
Koska  riskien  tunnistamisen  menetelmiä  on  lukemattomia,  on  hyvä  olla 
olemassa  runko  käytettäville  riskien  tunnistamisen  menetelmille.  PMBOK:n 
[2001] esittämä  tapa on  tarkoitettu yleisesti projekteille, eikä koske pelkästään 
ohjelmistokehitystä. Intuitiivisesti PMBOK:n esittämä tapa käyttää menetelmiä 
vaikuttaa  loogiselta,  mutta  perusteluja  hyvyydestään  menetelmä  ei  esitä. 
Samoin  SRE  [Sisti  et  al.,  1994]  vaikuttaa  kattavalta  menetelmältä  etenkin 
projektin alussa suoritettavaan riskien  tunnistamiseen.  Jo näiden menetelmien 
yhdistelmä  voisi  olla  kattava  koko  projektin  elinkaaren  aikaiseen  riskien 
tunnistamiseen.  Loppumaton  lista  menetelmiä  ei  kuitenkaan  palvele 
projektijohtajan  etua,  varsinkaan  jos  kyseessä  on  kokematon  projektijohtaja. 
Hyödyllisempi  projektijohtajalle  voisi  olla  fokusoitu  työkalupaletti 
perusteluineen käytettävien menetelmien hyvyydestä.  

Riskien  tunnistamisen  menetelmiä  –  pois  lukien  tarkastuslistat  –  on 
arvioitu  vähän, mihin  yksi  syy  lienee  tekniikoiden  tehokkuuden  riippuvuus 
projektijohtajan  osaamisesta.  Tämä  tekee  menetelmien  arvioinnin  vaikeaksi 
millään muulla  tavalla kuin haastattelemalla projektijohtajia. Kuitenkin myös 
tällaisia  tutkimuksia on vähän,  ja yksi harvoista on Razin  ja Michaelin  [2001] 
projektijohtajille tehty kyselytutkimus. Siinä aivoriihi arvioitiin tärkeimmäksi ja 
tarkistuslistat  neljänneksi  tärkeimmäksi  riskien  tunnistamisen menetelmäksi. 
Nämä  menetelmät  mainitaan  myös  yleisesti  tutkimuksissa  selvästi  muita 
useammin.  
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Tässä  arvioinnissa  asetelma  käännetään  ympäri  ja  lähestymistavaksi 
otetaan  aiemmin  tutkimuksessa  tunnistettuja  ohjelmistokehityksen  ja 
riskienhallinnan  haasteita,  joita  ajatellen  selvitetään  käyttökelpoisia 
menetelmiä. Arvioinnissa on huomioitu menetelmien painotus kirjallisuudessa. 
Etulyöntiasemassa ovat  täten etenkin aivoriihi  ja erilaiset  tarkastuslistat. Moni 
muu menetelmä voi vastata  esitettyihin haasteisiin yhtä hyvin. Painotusta on 
korostettu,  koska  tavoitteena  on  ollut  saada  mahdollisimman  tiivis  lista 
käytettävistä  menetelmistä.  Lisäksi  on  haluttu  käyttää  hyödyksi  aiemmin 
tutkimuksissa  havaittuja  hyviä  käytäntöjä.  Mitä  laajempi  projekti,  sitä 
monipuolisempi käytettävien menetelmien skaala, on hyvä ohjeennuora riskien 
tunnistamiseen.  Pienemmissä  projekteissa  projektin  kompleksisuus  voi 
muodostua suurimmaksi riskiksi [Wallace et al., 2004b]. Tunnistettuja haasteita 
ja niihin sopivia menetelmiä on arvioitu seuraavalla tavalla: 
 

1) Ohjelmiston  elinkaaren  vaiheiden  huomioiminen:  kokonaisuudessaan 
taksonomia;  vaatimusmäärittelylle  oma  tarkastuslista/dokumenttien 
katselmoinnit/aivoriihi; toteutuksessa automaattisesti lähdekoodista 

2) Toimintaympäristöjen huomioiminen: riskien luokittelu, taksonomiat 
3) Projektijohtajan  tukeminen:  taksonomiat  (eksplisiittinen, selkeä, muistin 

jatkeena) 
4) Kokonaisvaltainen näkemys projektin riskeistä: taksonomia ja diagrammit 
5) Eri  osapuolten  huomioiminen:  Tunnistamisessa  mukana  kaikki 

tarvittavat osapuolet, diagrammit 
6) Vaatimusmäärittelyn  puutteet:  tarkastuslista,  dokumenttien 

katselmoinnit, aivoriihi 
7) Käytettävien menetelmien ja tekniikoiden vaihtuvuus: aivoriihi, räätälöidyt 

taksonomiat ja historiatietojen käyttö 
8) Riskien ainutlaatuisuus: aivoriihi, diagrammit 
9) Ohjelmistokehityksen uudet haasteet (heterogeenisyys, toimituksien nopeus ja 
luottamus): aktiivinen riskienhallinta.  

 
5.1.4 Yhteenveto 
 
Riskien  tunnistamisen  menetelmiä  on  lukematon  määrä.  Kuitenkin  jo 
muutaman menetelmän systemaattinen käyttäminen voi luoda riittävän pohjan 
riskien tunnistamiselle. Aivoriihi  ja tarkastuslistat painottuvat kirjallisuudessa, 
ja tässäkin arvioinnissa näiden menetelmien käyttö koetaan riittäväksi pienissä 
projekteissa. Laajemmissa projekteissa menetelmiä  tulisi käyttää useampia,  ja 
etenkin diagrammitekniikat voivat tarjota useita hyötyjä. Taksonomiat ja niihin 
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perustuvat  valmiit  kysymykset  ovat  tarkastuslistoista  parhaaksi  koettu 
menetelmä. Lisäksi taksonomiaa tulisi räätälöidä ja pitää ajan tasalla, sekä ottaa 
huomioon menneiden projektin kokemukset.  
 
5.2 Riskien tunnistamisen prosessi 
 
Kuten  jo  aiemmin  todettiin,  eksplisiittiset  kuvaukset  prosesseista  ovat  olleet 
selvä puute  riskienhallinnan  tutkimuksessa. Tässä  kohdassa  vedetään  yhteen 
tutkimuksen  antia  tunnistetuista  riskienhallinnan  hyvistä  käytännöistä  ja 
riskienhallinnan  tutkimuksen  puutteista  ja  esitellään  näiden  tekijöiden 
perusteella  uusi  riskien  tunnistamisen  prosessikehys.  Pohjaksi  kehykselle 
otetaan  eksplisiittisyydessään  prosessikuvauksien  pioneeri  eli Kontion  [2001] 
RISKIT‐menetelmän  riskien  tunnistamisen prosessikuvaus. Kehystä käytetään 
arvioitaessa kirjallisuudessa esitettyjä riskien tunnistamisen prosessikuvauksia.  
 
5.2.1 Prosessi yleisesti  
 
Riskien  tunnistamisen  tarkoitus  on  projektille  mahdollisten  uhkien 
tunnistaminen  [Boehm,  1989].  Yleensä  riskien  tunnistamisesta  on  vastuussa 
projektijohtaja.  Resursseina  tunnistamiselle  ovat  projektin  henkilöt  ja  muut 
mahdolliset  avustavat  henkilöt  kuten  esimerkiksi  riskienhallinnan  konsultti 
[Dorofee  et  al.,  1996;  Kontio,  2001].  Riskien  tunnistamisen  lopputuloksena 
saadaan lista riskialkioista. Riskialkiot tarkoittavat siis mahdollisia riskejä, jotka 
eivät  ole  vielä  toteutuneet  ja  joille  ei  ole  suoritettu  arviointia.  Käytännössä 
riskien  tunnistamisessa  suoritetaan  myös  alustavaa  riskien  arviointia 
vähäpätöisten tai epätodennäköisten riskien osalta [Sommerville, 2004].  

Vaikka  riskien  tunnistaminen  mainitaan  yleisesti  ensimmäiseksi 
askeleeksi  riskienhallintakehyksissä,  on  riskien  tunnistamiseen  lähdettäessä 
yleensä pohjana jokin riskienhallintaa alustava tehtävä tai prosessi [Boehm, 1989; 
SEI;  Kontio,  2001;  PMBOK,  2001].  Alustuksessa  tehdään  yleensä 
riskienhallintasuunnitelma,  jossa  tulisi  olla  koko  riskienhallintaprosessin 
kannalta oleellisia  tietoja kuten resurssit  (ketä kaikkia  ja kuinka paljon heidän 
aikaansa voidaan käyttää  riskienhallintaan), aikataulu  ja budjetti  (projektin  ja 
riskienhallintaan käytettävissä olevat varat).  Jos projekti on  suhteellisen pieni 
tai  riskienhallintaan  käytettävät  resurssit  vähäiset,  voidaan  riskien 
tunnistaminen  suorittaa  sen mukaisesti.  Tällöin  voidaan  esimerkiksi  käyttää 
vain  yhtä  riskien  tunnistamisen menetelmää  tai  rajata  riskien  tunnistamiseen 
käytettävä aika resurssien mukaisesti.  



 47 

  Riskien  tunnistamisen  syötteenä  käytetään  alustavassa  prosessissa 
tuotettuja  dokumentteja  sekä  muita  projektin  kannalta  olennaisia 
dokumentteja,  kuten  vaatimusmäärittelyä  ja  projektisuunnitelmaa.  Lisäksi 
syötteisiin  voidaan  laskea  ainakin  riskien  tunnistamisen  menetelmissä 
tarvittavat dokumentit kuten tarkastuslistat, riskitaksonomiat tai historiatietoja 
menneistä projekteista.  
  Riskien  tunnistamisen  menetelminä  käytetään  valittuja  riskien 
tunnistamisen  työkaluja.  Yleisemmin  kirjallisuudessa  suositellaan 
tarkastuslistojen ja aivoriihen yhteiskäyttöä. Riskien tunnistamisen tulosteena on 
lista riskialkioita.  
  Riskien  tunnistamista  suoritetaan  iteratiivisesti  projektin  aikana,  kuten 
koko riskienhallintaa [Boehm, 1989]. Riskien tunnistamisen laukaisijana voi olla 
esimerkiksi  projektissa  koettu  merkittävä  muutos  tai  säännöllisesti  sovittu 
intervalli.  Erityisesti  huomiota  tulisi  kiinnittää  kuitenkin  projektin  alussa 
suoritettavaan  riskien  tunnistamiseen  [Boehm,  1989].  Jo  projektin  alussa 
tunnistettu  riski  säästää  samalla  tavalla  resursseja kuin projektin alussa  tehty 
onnistunut  vaatimusmäärittely.  Sama  pätee  kääntäen.  Virhe 
vaatimusmäärittelyssä  tai  tunnistamaton  riski  projektin  alussa  voivat  tulla 
kalliiksi.   Riskien  tunnistaminen  päättyy  (yksittäisen  tunnistamissession 
osalta), kun esimerkiksi uusia riskialkioita ei enää tunnisteta tai määrätty aika 
tunnistamiselle päättyy.  
 

5.2.2 ERTProK – riskien tunnistamisen kehys 
 
Edellä  esitettyjä  riskien  tunnistamisen  prosessiin  liittyviä  ominaisuuksia 
(tarkoitus,  vastuu,  resurssit,  syöte,  menetelmät,  tuloste,  laukaisija  ja 
päättyminen)  voidaan  tunnistaa  yleisesti  riskien  tunnistamisen  kuvauksista. 
Melko  yleisen  ja  erittäin  eksplisiittisen  jaon  esittää  Kontio  [2001],  jonka 
prosessikuvaus  (taulukko  4)  otetaan  perustaksi  muodostettavalle  riskien 
tunnistamisen  prosessikehykselle.  Kontion  [2001]  alkuperäistä 
prosessikuvausta  on  muokattu  yleisemmälle  tasolle:  esimerkiksi 
riskienhallintamandaatti  (risk  management  mandate)  on  muutettu 
riskienhallintasuunnitelmaksi  ja  kokouksen  apuvälineen  (meeting  aids)  on 
poistettu turhana.  

  Luvussa  ”hyviä  käytäntöjä”  tehdyt  havainnot  riskienhallinnan 
hyvistä  käytännöistä  on  otettu mukaan muodostettavaan  kehykseen.  ”Tiedä 
mitä  teet  –  riskienhallinnan  eksplisiittisyys”  on  koko  kehyksen  kantavana 
ideana.  Kehyksen  on  tarkoitus  olla  mahdollisimman  eksplisiittinen  ja  täten 
helposti käyttöönotettavissa ja apuna projektijohtajalle. Muut hyväksi havaitut  
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  ERTProK  RISKIT Boehm  SRE  TRM  PMBOK 

Tarkoitus:  Tunnistaa projektin potentiaaliset uhat  E  E  E  E  E 

Laukaisija:  Projektisuunnittelu on aloitettu  E  E  E  E  E 

  TAI tunnistettu uusia tavoitteita tai asianomaisia E         

  TAI tunnistettu muutos tavoitteissa tai 
asianomaisissa  E         

  TAI sovittu intervalli riskientunnistamiselle 
täyttyy  E  I    E  I 

  TAI tunnistettu merkittävä muutos projektin 
tilanteessa  E  I      I 

Pidä mielessä:  Sitouta ja motivoi      E     

  JA priorisoi asiakas  I      E   

  JA levitä tietoa  I    E     

  JA jatkuva kommunikointi  I  I    E   

  JA riskin luonne      I     

  JA ihmisten riskikäyttäytyminen ja motivaatiot      I     

Syöte:  Tiedot tavoitteista  E  E  I    E 

  Tiedot resursseista  E  I  I    E 

  Tiedot aikataulusta  E  I  I    E 

  Tiedot budjetista  E  I  I    E 

  Riskienhallintasuunnitelma  E  E      E 

  Historia tietoja menneistä projekteista  E        E 

  Tieto riskien monitoroinnin ja kontrolloinnin 
tulosteista  I  I       

Suoritus:             

     Alustus:  Selvitä riskienhallinnan tärkeys  I    I     

  JA selvitä riskien tunnistamisen laajuus      E     

  JA opasta tarvittavat tiedot  I    E     

  JA motivoi osanottajia      I     

     Tunnistus:  Aivoriihi  E        E 

  Räätälöity taksonomia tai muu tarkastuslista  E  E  E    E 

  Diagrammit  I  I  I    E 

  Muut menetelmät  E  E  E  E  E 

Tuloste:  Riskialkiot  E  E  E  E  E 

Vastuu:  Projektijohtaja  E  I  E    E 

Resurssit  Projektin osallistujat  E  I  E  I  E 

  Riskienhallinnan avustaja  E    I    E 

Päättyminen:  Riskejä ei enää tunnisteta merkittävästi 
iteroinnilla tai tekniikkaa vaihtamalla  E  I  I  I  I 

  TAI tunnistamiselle allokoitu aika tai muu 
resurssi loppuu  E  I  I  I  I 

 

Taulukko 3. ERTProK eli Eksplisiittinen riskien tunnistamisen prosessikehys ja 
menetelmien  arvioiminen  ERTProK:n  avulla  (E  =  eksplisiittinen  ja  I  = 
implisiittinen).  
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käytännöt  on  lisätty  kehyksessä  pidä  mielessä  ‐osioon  ja  alustukseen.  Pidä 
mielessä  ‐osio  toimii  ohjeennuorana  projektijohtajalle  riskienhallinnan 
haasteista  ja  hyvistä  käytännöistä. Alustus  pitää  sisällään  toimenpiteet,  jotka 
tulee  suorittaa  varsinaisen  riskien  tunnistamisen  aikana  ennen  varsinaista 
tunnistamista.  Tunnistus  sisältää  alakohdassa  5.1.3  hyväksi  tunnistettujen 
menetelmien käytön.  
  Lisäksi kehyksessä on vaikutteita kirjallisuuskartoituksessa tunnistetuista 
muista  riskien  tunnistamisen  hyvistä  käytännöistä  ja  kirjoittajan  omia 
huomioita. Esimerkiksi alustusosio sisältää vastaavia komponentteja kuin SRE 
[Williams  et  al.,  1999].  Syöteosioon  on  lisätty  tieto  riskien monitoroinnin  ja 
kontrolloinnin  tulosteista.  Koska  kehyksen  motivaationa  on  eksplisiittisyys, 
annetaan  sille  nimeksi  ERTProK  eli  eksplisiittinen  riskien  tunnistamisen 
prosessikehys ja se esitetään taulukossa 3.  
  Seuraavassa  esitellään  tarkemmin  kirjallisuudessa  esitettyjä  riskien 
tunnistamisen prosesseja  ja arvioidaan niitä ERTProK:n avulla. Taulukkoon 3 
on sisällytetty arvioinnin tulokset. Kuvan lyhenteistä E tarkoittaa eksplisiittistä 
ja  I  implisiittistä.  Eksplisiittisellä  tarkoitetaan,  että  kyseinen  ominaisuus  on 
tunnistettavissa  selvästi  riskien  tunnistamisesta.  Implisiittisellä  tarkoitettaan, 
että  kyseinen  ominaisuus  on  tunnistettavissa  epäsuorasti  riskien 
tunnistamisesta,  sitä  edeltävistä  prosesseista  tai  se  on  osa 
riskienhallintamenetelmän  päälinjauksia.  Esimerkiksi  jatkuva  kommunikointi 
voidaan  tunnistaa  epäsuorasti  Boehmin  [1989]  ja  Kontion  [2001] 
riskienhallintamenetelmien  kuvauksesta;  SRE:ssä  [Williams  et  al.,  1999]  syöte 
osion alkiot esitellään riskien tunnistamista edeltävissä prosesseissa jne.  
 

5.2.3 Prosessien esittely ja arviointi ERTProK:lla 
  
Kontio  [2001]  esittää  riskien  tunnistamisen  RISKIT‐menetelmässä  taulukon  4 
mukaisesti.  Kuvattu  riskien  tunnistamisprosessi  voidaan  irrottaa  erilliseksi 
kokonaisuudeksi  kehyksestä  ja  käyttää muokattuna  tai  sellaisenaan  yleisenä 
riskien  tunnistamisen  ohjeena.  Lisäksi  prosessikuvauksen  sisältämät  kohdat 
kuvataan esseetyyppisesti.  

Koska  prosessikuvaus  on  perustana  ERTProK:lle  ja  sen myötä  sisältää 
suurimman  osan  ERTProK:n  komponenteista,  on  antoisampaa  verrata 
prosessikuvaukseen  tehtyjä  täydennyksiä, eli erityisesti kohtia Alustus  ja Pidä 
mielessä.  RISKIT‐menetelmän  riskien  tunnistamista  edeltävät  prosessit  ovat 
riskienhallintamandaatin  määritteleminen  ja  tavoitteiden  katselmointi  (goal 
review). Riskienhallintamandaatin määrittely tarkoittaa käytännössä alustavan 
riskienhallintasuunnitelman tekemistä (riskienhallinnan laajuus, asianomaiset,  
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Tarkoitus:  Tunnistaa projektin potentiaaliset uhat 
Kuvaus:  Tunnistetaan suuri määrä mahdollisia projektin uhkia käyttämällä  
   useita eri menetelmiä 
Laukaisija:  Projektisuunnittelu on aloitettu 
   TAI tunnistettu uusia tavoitteita tai asianomaisia 
   TAI tunnistettu muutos tavoitteissa tai asianomaisissa  
   TAI riskienhallintamandaatissa sovittu intervalli riskientunnistamiselle  täyttyy 
   TAI tunnistettu merkittävä muutos projektin tilanteessa 
Syöte:  Projektin valtuutustiedot: tavoitteet, resurssit, aikataulu ja budjetti 
   Riskienhallintamandaatti 
   Tarkastuslistat, yleiset ja organisaatiokohtaiset 
   Opitut läksyt samankaltaisista projekteista 
Tuloste:  Numeroitu lista raakoja riskejä 
Menetelmät   Aivoriihitekniikat 
ja työkalut:  Tavoitteiden ja asianomaisten ohjaamat tunnistamismenetelmä 
   Kokoustarvikkeet 
   Haastattelut 
Vastuu:  Projektijohtaja 
Resurssit  Projektin osallistujat 
   Riskienhallinnan avustaja 
Päättyminen:  Riskejä ei enää tunnisteta merkittävästi iteroinnilla tai tekniikkaa vaihtamalla 
   TAI tunnistamiselle allokoitu aika tai muu resurssi loppuu 

 

Taulukko 4. Kontion [2001] prosessikuvaus riskien tunnistamiselle. 
 

asianomaisten  tavoitteet  jne.).  Tavoitteiden  katselmoinnissa  analysoidaan 
tarkemmin  tavoitteet,  jotta  tiedetään mitä vastaan  riskejä  tunnistetaan. Näistä 
prosesseista  ja  riskien  tunnistamisen  yleisestä  kuvauksesta  voidaan  kohtiin 
Alustus ja Pidä mielessä liittää ainoastaan implisiittisiä osumia.  

Kontion  tapa  esittää  riskien  tunnistamisen  prosessi  eksplisiittisenä 
taulukkona  on  asian  havainnollistamisen  kannalta  erittäin merkittävä  tekijä. 
Projektijohtajalle – ainakin ensimmäistä kertaa käytettäessä – tällainen työkalu 
on  monella  tavalla  hyödyllinen  (muistin  jatke,  nopea  ottaa  käyttöön, 
eksplisiittinen)  Jos  sama  tieto  esitettäisiin  esseen  muodossa,  menettäisi 
prosessikuvaus suurimman arvonsa.   

Boehm  [1989]  esittää  riskien  tunnistamisen  prosessin  esseetyyppisesti 
keskittyen riskien tunnistamismenetelmien esittelemiseen. Alustuksena Boehm 
suosittelee,  että  lähtökohtainen  riskienhallintasuunnitelma  sekä  kehitettävän 
ohjelmiston  ja  käytettävien  prosessien  tavoitteiden  tarkentamiset  olisivat 
tehtynä. Nämä  tehtävät  tulisi uusia aina kun ohjelmistokehitys etenee uuteen 
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vaiheeseen.  Riskien  tunnistaminen  sisältää merkittävien  riskien  (riskit  joihin 
vaihtoehtoisillakaan  toteutustavoilla  päästä  määriteltyihin  tavoitteisiin) 
tunnistamisen  esitetyillä  riskien  tunnistamisen  menetelmillä.  Boehmin 
esittämistä  menetelmistä  (hajotus  ja  oletusanalyysi)  voidaan  tunnistaa 
epäsuorasti  niissä  tarvittavia  henkilöresursseja.  Vaikka  Boehmin 
riskienhallintakehys on kattava monilta osin,  tunnistamisen prosessi kuvataan 
siinä implisiittisesti.  

William  ja  kumppanit  [1999]  esittävät  SRE‐menetelmässä  riskien 
tunnistamisen  prosessin  (sekä muut  prosessit)  hyvin  jaotellusti  ja  ohjaavasti. 
Menetelmässä  esitellään  eksplisiittisesti  prosessin  tarkoitus,  resurssit,  syöte, 
menetelmät,  tuloste  ja  päättyminen.  Varsinaisia  laukaisijoita  SRE:lle  (paitsi 
aloituksessa) ei ole, koska SRE on tarkoitus toteuttaa kertaluontoisesti projektin 
alussa.  SRE:n  ydintoimijana  toimii  SRE‐tiimi  (SRE  team),  jonka  jäsenten  ei 
tarvitse olla varsinaisen projektin jäseniä lainkaan. Lähtökohtaisesti SRE on siis 
tarkoitettu  erittäin  suuriin  projekteihin.  SRE‐tiimi  saa  tarvittavat  tiedot 
projektista  SRE:n  prosessien  aikana.  SRE:n  alustuksena  toimii 
sopimuksientekoprosessi (contracting), jonka tarkoituksena on tunnistaa projektin 
tavoitteet,  päästä  yhteisymmärrykseen  riskienhallinnasta  ja  sopia 
riskienhallintaan  käytettävistä  resursseista.  Sopimuksentekoprosessin  alussa 
kuvataan  SRE:n  käyttäjää  ohjaten  prosessin  haasteita  ja  projektin  eri 
henkilöiden  mahdollisia  odotuksia.  Riskien  tunnistaminen  on  osa  RI&A‐
prosessia  (risk  identification  and  analysis),  jonka  kantavana  voimana  on 
projektin  osanottajien  haastattelu  ja  riskien  tunnistaminen  TBQ:ta  käyttäen. 
Lisäksi tunnistamiseen kuuluu useita osaprosesseja SRE‐tiimin ja projektitiimin 
kouluttamiseen ja motivointiin liittyen. SRE on kuvattu erittäin eksplisiittisesti, 
mutta sillä on muutamia merkittäviä rajoituksia: se on tarkoitettu käytettäväksi 
vain riskienhallinnan alussa ja ei täten sovellu koko projektin elinkaarelle; se on 
erittäin  spesifinen  (esim.  riskien  tunnistaminen TBQ);  se  skaalautuu huonosti 
pienempiin  projekteihin  (tarkoitettu  isoihin  projekteihin,  resursseja  vaativa 
suoritus).  

Higueran  ja  kumppaneiden  [1994]  TRM  laajentaa  riskienhallinnan 
käytäntöjä  tiimien  väliseen  toimintaan.  TRM  perustuu  yhdeksään 
perusperiaatteeseen,  joista  voidaan  tunnistaa  myös  ERTProK:n  korostamia 
attribuutteja  kuten  jaettu  visio  tuotteesta,  eteenpäin  katsova  asenne  riskien 
tunnistamisessa,  avoin  kommunikointi  ja  henkilökohtaisten  näkemysten 
arvostaminen.  Riskien  tunnistaminen  perustuu  riskilomakkeisiin,  joita 
projektin henkilöt täyttävät itsenäisesti projektin aikana. Lomakkeet lähetetään 
tehtävään  nimetylle  henkilölle,  joka  koostaa  lomakkeet  yhteen  käsittelyä 
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varten. TRM on riskienhallintaa  täydentävä kokoelma menetelmiä  ja ehkä sen 
vuoksi hieman epäformaali esitystavassaan.  

PMBOK  [2001]  on  yleisesti  hyväksyttyjä  projektinhallinnan  tapoja  ja 
menetelmiä dokumentoiva opas. Koska se käsittelee yleisiä projektinhallinnan 
käytäntöjä,  on  se  hyvä  vertailukohta  myös  riskien  tunnistamisen  osalta 
varsinaisille  riskienhallintamenetelmille.  PMBOK:n  ote  on  erittäin 
eksplisiittinen  ja  se  kuvaa  riskien  tunnistamisen  prosessin  olennaiset  osat 
(syöte,  työkalut  ja  tekniikat,  tuloste)  hyvällä  tarkkuudella.    Lisäksi 
tunnistamisen tekniikat esitellään  lyhyesti. PMBOK:ia voidaan käyttää hyvänä 
perustana kehitettäessä organisaatiolle omaa prosessia riskien  tunnistamiseen. 
Lisäksi  PMBOK  antaa  viitteitä  siitä  miten  riskienhallinta  tulisi  sovittaa 
projektihallintaan.  
 
5.2.4 Arvioinnin yhteenveto 
 
ERTProK:lla tehty arviointi taulukossa 3 näyttää suunnan riskien tunnistamisen 
menetelmien  heikkouksista  ja  vahvuuksista. Yksikään  vertailtu menetelmä  ei 
sisällä  kaikkia  riskien  tunnistamisen  olennaiseksi  koettuja  komponentteja. 
Vahvuudet  painottuvat  eri  menetelmissä  eri  tavalla.  Esimerkiksi  Kontion 
menetelmä  kunnostautuu  prosessin  kuvauksessa  parhaiten:  riskien 
tunnistamisen  laukaisijat  ovat  arvioinnin  kattavimmat.  SRE  taas  kiinnittää 
parhaiten  huomion  tunnistamisen  kannalta  olennaisiin  täydentäviin 
elementteihin  kuten  alustukseen  ja  pidä  mielessä  alkioihin.  TRM:llä  on 
vertailun  selvästi  heikoin  prosessikuvaus,  mutta  sen  selittää  TRM:n  luonne 
riskienhallintaa  täydentävänä  menetelmänä.  Yleisesti  voidaan  todeta,  että 
riskien  tunnistamisen  kannalta  olennaiseen  ihmisten  riskikäyttäytymiseen  ja 
motivaatioon  ei  kiinnitetä  tarpeeksi  huomiota.  Kuitenkin  lääkkeet  tähänkin 
ongelmaan ovat tiedossa: tiedon jakaminen, motivointi ja kommunikointi.  

ERTProK:n  avulla  tehty  arviointi  voi  tuottaa  tekijästä  riippuen  erilaisia 
tuloksia.  Koska  implisiittisyydelle  ja  eksplisiittisyydelle  ei  ole  määritelty 
tiukkoja raameja, jättää arviointi tilaa tulkinnoille. Etenkin implisiittiset osumat 
jäävät  lukijan  henkilökohtaisen  näkemyksen  ja  arvioinnin  varan.  Kuitenkin 
voidaan  olettaa,  että  sama  arviointityyli  menetelmille  tuottaa  suhteessa 
samanlaisia  eroja  menetelmien  kesken  kuin  mitä  taulukossa  3  on  esitetty. 
ERTProK:llä  tehty menetelmien  arviointi  antaa  viitteitä  riskien  tunnistamisen 
prosessien vahvuuksista, heikkouksista sekä eksplisiittisyydestä.  

RISKIT‐menetelmä  saa  luonnollisesti  etua  ERTProK:llä  tehdyssä 
arvioinnissa, koska kehys pohjautuu RISKIT‐menetelmän riskien tunnistamisen 
prosessikuvaukseen.  Esimerkiksi  pelkän  RISKIT‐menetelmän  riskien 
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tunnistamisen  kuvauksen  perusteella  tehty  tarkastelu,  olisi  tuottanut 
merkittävästi vähemmän osumia ERTProK:llä tehdyssä arvioinnissa.  
 
 
 
 



 54 

6 Yhteenveto 
 
Riskienhallinta on tunnustettu metodi projektien onnistumisen parantamiseen. 
Kuitenkin  tutkimukset  viittaavat  siihen,  että  riskienhallintaa  ei  käytetä  vielä 
siinä mittakaavassa kuin sen tärkeytensä vuoksi voisi olettaa. Yksi mahdollinen 
syy  tähän on  riskienhallintamenetelmien abstraktisuudessa. Menetelmät  eivät 
ole  tarpeeksi  eksplisiittisiä,  jotta  niitä  otettaisiin  käyttöön  vaadittavalla 
painoarvolla.  Sama  eksplisiittisyyden  puute  vaivaa  riskien  tunnistamisen 
prosessikuvauksia.  

Vaikka  riskien  tunnistamien  on  kriittisin  komponentti  koko 
riskienhallinnassa, on sitä tutkittu melko vähän. Etenkin riskien tunnistamisen 
prosessista  on  vähän  tutkimusta.  Osin  tämä  voi  selittyä  tehtävää  kohtaan 
koetun  triviaalisuuden  vuoksi:  tunnistetaan  riskit  ja  asia  selvä.  Tämä  ei 
kuitenkaan  ole  riittävä  toimintaohje  kattavalle  ja  tehokkaalle  toiminnalle. 
Riskien  tunnistaminen sisältää komponentteja,  joiden huomiotta  jättämien voi 
vaikuttaa  riskien  tunnistamiseen  negatiivisesti.  Esimerkiksi  jo  ihmisten 
riskikäyttäytymisen  ja  riskin  luonteen  vuoksi  on  tärkeää,  että  projektijohtaja 
motivoi ja kouluttaa projektijäseniä riskien tunnistamisessa.  
 Tässä  tutkimuksessa  on  tunnistettu  ohjelmistokehityksen  ja 
riskienhallinnan  haasteita,  ja  esitelty  ohjelmistokehityksen  riskienhallinnan 
kokonaiskuvaa  havainnollistava  pelikenttäparadigma.  Tunnistettuja  haasteita 
on käytetty  riskien  tunnistamismenetelmien arvioinnin perustana. Aiemmissa 
tutkimuksissa  riskien  tunnistamisen  menetelmiä  on  arvioitu  pääasiassa 
projektijohtajille  suunnatuissa  kyselytutkimuksissa.  Lisäksi  tutkimuksessa  on 
kartoitettu  riskien  tunnistamisesta  kirjoitettua  tutkimusta. 
Kirjallisuuskatsauksen  perusteella  tutkimuksen  voidaan  katsoa  painottuvan 
seuraaviin  osa‐alueisiin:  riskien  tunnistamisen menetelmät,  riskien  luokittelu, 
riskien  tunnistamisen  prosessi  ja  tarkastuslistat.  Eniten  tutkimusta  on 
tarkastuslistoista  ja  riskien  luokittelusta  ja  selvästi  vähiten  riskien 
tunnistamisen  prosessista.  Lisäksi  tutkimuksessa  on  tunnistettu 
riskienhallinnan  hyviä  käytäntöjä  ja  riskien  tunnistamisen  haasteita.  Yhdeksi 
merkittäväksi puutteeksi riskien  tunnistamisen prosessikuvauksissa  löydetään 
niiden eksplisiittisyyden puute. Tehtyjen havaintojen perusteella tutkimuksessa 
esitellään  eksplisiittinen  riskien  tunnistamisen  prosessikehys  ERTProK. 
Menetelmää  voidaan  käyttää  mallina  riskien  tunnistamisen  prosessissa  tai 
arvioimaan  olemassa  olevaa  riskien  tunnistamisen  prosessia.  ERTProK:n 
hyvyytenä  on  sen  eksplisiittisyys,  ja  lisäksi  se  ottaa  aiemmin  esitettyjä 
menetelmiä  paremmin  huomioon  ihmisten  riskikäyttäytymisen  ja  riskin 
luonteen.  
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Riskienhallintaan  ja  riskien  tunnistamiseen  liittyviä avoimia kysymyksiä 
on  paljon.  Tutkimusta  tarvittaisiin  siitä,  kuinka  laajasti 
riskienhallintamenetelmiä  käytetään  yrityksissä  ja  millä  kypsyystasolla 
riskienhallintaa  käyttävissä  yrityksissä  ollaan.  Tarvetta  olisi  myös 
kenttätutkimuksille  riskienhallintamenetelmien  käyttöönotoista,  erityisesti 
eksplisiittisesti  kuvattujen  menetelmien  vaikutuksista  käyttöönotossa.  Myös 
ERTProK:n  osalta  tutkimuksille  olisi  tarvetta:  kehyksen  empiirinen  testaus  ja 
jatkokehitys,  kehyksen  vaikutus  riskikäyttäytymiseen  ja  motivaatioon  ja 
kehyksen hyöty kokemattomalle projektijohtajalle.  
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